
  

  جامعـة أم درمان اإلسالمية

  كلية الدراسات العليا

  كلية اللغة العربية  

  قسم الدراسات النحوية واللغوية  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

 ٌلَِّساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن إَِلْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهـَذا ِلَساٌن َعَرِيبٌّ مُِّبني  

  

  صدق اهللا العظيم

  )١٠٣سورة النحل اآلية (

  



  
  إھـــداء

  

  بارئها قبل أن تكتحل عينه برؤية مثار غرسهإىل روح أيب: اليت صعدت إىل 

  فله الرمحة واملغفرة

إىل أمي احلبيبة: اليت ظلت ترقب حلظة قطاف مثار غرسها ال تكلُّ من الدعاء بالتوفيق 

  والسداد

  أسأل اهللا أن يُبارك يف عمرها

إىل زوجي ورفيق دريب: الذي حتمل معي كل عناٍء، فشدَّ من أزري، وشاركين يف أمري، 

  ريرة عينه، راضيًة بذلك نفسه.ق

  أسأل اهللا أن يُبارك له يف أهله وماله

  إىل أبين وقرة عيين (حممد)

  سائلة اهللا أن جيعله من الصَّاحلني

  وإىل أخويت، وأخوايت، ومجيع أفراد أسريت

  أهدي هذا البحث

  



  شكر وتقدیر 
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا. 

وقـال رســول اهللا صــلي اهللا عليـه وســلم: (مــن ال يشــكر  )١(أَذََّن رَبُُّكـْم لَــِئن َشــَكْرُمتْ َألزِيــَدنَُّكمْ َوِإْذ تَــقـال تعــاىل: 

انطالقـاً مــن اآليــة الكرميـة، واحلــديث الشــريف، فـإّين أســّجل مبــداد العرفـان جزيــل الشــكر .)٢(النـاس مل يشــكر اهللا)

ــيم االمتنـــان لوالـــديَّ الكـــرميني، علـــى حســـن الرتبيــــة، ــة  وعظـ ــاىل أن جيـــزل هلمـــا املثوبــ ــأله تعـ ومجيـــل اإلحســـان، فأسـ

  وحيسن هلما اجلزاء. 

وأتقــّدم بــأمسى آيــات الشــكر والتقــدير إىل أســتاذي الفاضــل األســتاذ الــدكتور: حممــد غالــب عبــد الــرمحن 

حيح ورَّاق، الذي تفضَّل باإلشراف على هذا البحث، فرّتب خطّته، وجتّشم عناء قراءته، وتقـومي اعوجاجـه، وتصـ

أخطائه، فلم يأل جهـداً يف تقـومي قلمـي ولسـاين، ومل يبخـل علـىَّ بوقتـه، ونصـائحه وتوجيهاتـه القّيمـة الـيت كـان هلـا 

  األثر الواضح يف إخراج البحث �ذه الصورة فله جزيل الشكر وعظيم االمتنان. 

تاذ الــدكتور: بكــري وأشــكر كــذلك العــاملني اجلليلــني: العالمــة الــدكتور: احلــرب يوســف نــور الــدائم، واألســ

  حممد احلاج، اللذين تفضال بقبول مناقشة البحث وتقوميه. 

كمـا أتقــدم بالشــكر اجلزيــل إىل زوجــي: املهنــدس كسَّــاب: ملـا حتلَّــي بــه مــن صــرب وتضــحية، فقــد كــان يل 

  ُمعيناً ومشجعاً، وللعلم وأهله ُحمبَّاً. فأسأل اهللا أن جيزل له الثواب يف الدنيا واآلخرة. 

م بالشكر إىل مجيع أفراد أسريت، إخويت وأخوايت، احلاضـر مـنهم والغائـب، علـى مـا غمـروين بـه مـن وأتقد

  مجيل السؤال وحسن االهتمام، مما كان له األثر البالغ يف نفسي، فبارك اهللا هلم يف أنفسهم وأزواجهم وذريا�م. 

يل مــن نصـائح قيمـة ومعلومــات  وأخـصَّ بالشـكر: الـدكتور حمّمــد السـر، والـدكتور عّبــاس السـر ملـا قـدماه

  مفيدة، وكذلك أشكر شقيقيت مزدلفة اليت أعانتين كثرياً بالرغم من ظروفها الصحية. 

  فأسأله تعاىل أن جيعله هلم يف ميزان حسنا�م. 

كمـــا أتقـــدم بالشـــكر إىل أســـرة مكتبـــة جامعـــة أم درمـــان اإلســـالمية وأســـرة مكتبـــة جامعـــة القـــرآن الكـــرمي 

  . والعلوم اإلسالمية

ويف اخلتام: أشكر كل من ساعدين يف إخراج هذا البحـث بالطباعـة، أو املراجعـة، وكـل مـن أعـانين بـرأٍي 

  أو نصٍح أو إرشاد، وغمرين جبميل السؤال، وحسن االهتمام، أو دعا يل يظهر الغيب. 

                                                             

   )٧اآلية ( راهيمإبسورة )١(

  . ٣٨٤، ص ٣أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیك، ج) ٢(



  مقدمة
. جاعــل النطــق احلمــد هللا الــذي مل ُيســتفتح بأفضــل مــن امســه كــالم، ومل ُيســتنتج بأمجــل مــن ُصــنعه مــرام

  أفضل الصَّفات البشرية والسبل املؤدية إىل معرفة العلوم الشرعية والعقلية. 

  أمحده سبحانه محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه. 

والصالة والسالم على رسوله األمني الذي بلَّغ الرسالة، وأّدي األمانـة، ونصـح األمـة فرتكهـا علـى احملّجـة 

  ال يزيغ عنها إال هالك. البيضاء، ليلها كنهارها

  الدافع الختيار الموضوع:  

إّن القرآن الكرمي هو األصل األول من أصول النحو والصرف، وهو كتاب العربيّة األكرب، ذلـك أنَّ بـني 

  علوم القرآن وعلوم العربّية ارتباطاً وثيقاً وحمكم. 

آن ومـن العلـوم اللفظيـة حتقيـق األلفـاظ وقد ورد يف ذلك: (إّن أّول ما ُحيتاج أن ُيشتغل بـه مـن علـوم القـر 

املفردة.. فألفاظ القرآن هي لبُّ كالم العرب وزبدته، وعليها اعتماُد الفقهـاء واحلكمـاء يف أحكـامهم وحكمهـم، 

   .)٣(وإليها َمفزعُ ُحذَّاق الشعراء والبُلغاء يف نظمهم ونثرهم)

فاعــل واملفعــول يف القــرآن الكــرمي، هــو لــذلك فقــد كــان الــدافع األساســي الختيــار هــذا املوضــوع (امســا ال

  ربط الدراسات النحوية والصرفية بالقرآن الكرمي. 

  أهمية الموضوع: 

  يستمّد هذا املوضوع أمهيته من أمهية الدراسات النحويّة الصرفّية للقرآن الكرمي. 

  يف القرآن الكرمي.  -موضوع البحث–وكذلك كثرة ورود هذه الصيغ 

  حدود البحث: 

  عل، اسم املفعول، الصفة املشبهة باسم الفاعل وصيغ املبالغة. اسم الفا

                                                             

) ( ،المفردات في غریب القرآن، الراغب األصفهاني، تحقیق: محمد سیَّد كیالني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیـروت

  . ٦ص 



  أهداف البحث: 

الـربط بــني النحــو والصــرف، ألن بــني العلمــني عالقــة وطيـدة فدراســة اســم الفاعــل واملفعــول تكــون هــدفاً 

  لذلك. 

عرضــاً االهتمــام مبثــل هــذا النــوع مــن الدراســة (اســم الفاعــل املفعــول)؛ ذلــك ألّن هــذه املشــتقات أكثــر ت

  للخطأ؛ وذلك ملا ينشأ فيها من تشابه بني األوزان. 

  الدراسات السابقة: 

  هناك بعض الدراسات اليت تناولت دراسة املشتقات. 

ولكن مل أقف على دراسة استقلت �ذا املوضوع (امسا الفاعل واملفُعول يف القرآن الكرمي) وخاصـة فيمـا 

  يتعلق بالداللة. 

مل يكــن للجانــب الــداليل فيــه نصــيب. وممــا كتــب عــن املشــتقات: رســالة فكــل مــا ُكتــب عــن املشــتقات 

ماجسـتري بعنـوان: املشـتقات الســبعة يف الربـع األول مـن القــرآن الكـرمي (دراسـة حنويـة صــرفية) إعـداد الطالبـة: عليــة 

  عثمان حممد أمحد من جامعة أم درمان اإلسالمية. 

  الصعوبات: 

  ثة يف هذا البحث: هنالك بعض الصعوبات اليت واجهت الباح

  . كثرة الصيغ القياسّية وغري القياسّية لكٍل من اسم الفاعل واملفعول والصفة املشبهة وصيغ املبالغة. ١

  . دخول اإلعالل يف كثري من هذه الصيغ. ٢

  . التمييز بني اسم الفاعل والصفة املشبهة، الشرتاكهما يف بعض األوزان. ٣

ّن إعرا�ــا ختتلــف فيــه املــذاهب واآلراء تبعــاً الخــتالف مــذاهب . توضــيح عمــل هــذه املشــتقات، أي أ٤

  املفسرين، وتبايُن مواقفهم من الكلمة ومدلوال�ا. 

  وخاصة فيما يتعلق بإعراب الصفة املشبهة مع معموهلا. 

  منهج البحث: 

ده إّن طبيعة البحث تستدعي أن يكون منهجه هو املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي؛ وذلـك العتمـا

علــى مجــع األلفــاظ وحتليلهــا مــن حيــث الصــياغة الصــرفية؛ وهــو مــا يطــرأ علــى الكلمــة مــن تغيــريات. ومــن حيــث 

  األحكام والضوابط النحوية، وما تتميز به الكلمة من خالل وجودها يف الرتكيب. 

نسـبة وقد قمُت بتحليل كثـري مـن النصـوص الصـرفّية والنحويّـة الـيت تتعلـق بالبحـث وقـد بـذلُت جهـداً يف 

  األقوال إىل أصحا�ا من صرفيني أو حنويني، أو مفسرين، ورّجحُت ما رأيته مناسباً مما عرضته من آراء. 

  وعزوُت كل نصَّ استشهدت به إىل مصدره، وعرَّفت ذلك املصدر تعريفاً كامالً عند وروده أول مرة. 

  لنبوية. وقمُت بتخريج اآليات القرآنية الواردة يف البحث، وكذلك األحاديث ا



كمـــا عنيـــُت بالشـــواهد الشـــعرية، ونســـبتها إىل قائليهـــا، مـــع شـــرح مـــا حيتـــاج إىل شـــرح، وتوضـــيح موضـــع 

  االستشهاد. 

  خطة البحث: 

  قسَّمُت البحث إىل أربعة فصول تسبقها مقدمةً ومتهيد، وتنتهي خبامتة وفهارس فنية. 

حــدوده وأمهيتــه، وأهدافــه، وبعــض وقــد اشــتملت املقدمــة علــى دوافــع اختيــار املوضــوع، وإطــار البحــث و 

  الصعوبات اليت واجهت الباحثة. 

  وأخرياً منهج البحث واخلطة اليت سار عليها. 

  جاءت هذه الدراسة يف مقدمة ومتهيد وأربعة فصول وخامتة، على النحو التايل:  هيكل البحث:

  التمهيد: 

  وقد تضمن (االشتقاق يف العربية) وفيه: 

   اللغة. أوالً: معين االشتقاق يف

  ثانياً: املعين االصطالحي لالشتقاق. 

  ثالثاً: العالقة بني االشتقاق والنحو والصرف. 

  رابعاً: أنواع االشتقاق. 

  خامساً: أصل االشتقاق. 

  الفصل األول:

  (اسم الفاعل) وفيه أربعة مباحث:  

  املبحث األول: أ. اسم الفاعل بني األمسية والفعلية 

  وداللته  ب. تعريف اسم الفاعل    

  املبحث الثاين: الصياغة الصرفية السم الفاعل 

  املبحث الثالث: عمل اسم الفاعل 

  املبحث الرابع: تقارض الصيغ 

  الفصل الثاين: 

  (اسم املعفول) وفيه ثالثة مباحث: 

  املبحث األول: أ. تعريف اسم املفعول وداللته 

  ب. الصياغة الصرفية السم املفعول       

  إعمال اسم املفعول وإضافته املبحث الثاين: 

  املبحث الثالث: تقارض الصيغ   



  الفصل الثالث:

  (الصفة املشبهة باسم الفاعل) وفيه ثالثة مباحث:  

  املبحث األول: تعريفها وأنواعها 

  املبحث الثاين: بني الصفة املشبهة واسم الفاعل 

  املبحث الثالث: عمل الصفة املشبهة 

  الفصل الرابع:

  غة) وفيه مخسة مباحث: (صيغ املبال 

  املبحث األول: تعريفها وصوغها 

  املبحث الثاين: عمل صيغ املبالغة 

  املبحث الثالث: داللة أبنية املبالغة 

  املبحث الرابع: صيغ املبالغة وأمساء اهللا احلسين 

  املبحث اخلامس: مبالغة اسم املفعول 

  اخلامتة: وتضمنت: 

  أوالً: مستخلص البحث 

  ائج ثانياً: النت

  ثالثاً: التوصيات 

  الفهارس:

  فهرس اآليات القرآنية  -

 فهرس األحاديث النبوية -

 فهرس األبيات الشعرية  -

 فهرس املصادر واملراجع  -

  فهرس احملتويات  -

 



  تمھید    
  االشتقاق في العربیة: 

وذلــك عــن طریــق ألفــاظ وأســالیب  ،كــائن حــيإنَّ اللُّغــة العربیــة تنمــو وتتكــاثر مثــل أي 

  في االستعمال. جدیدة تدخل

  وُیعتبر االشتقاق أهم هذه األسالیب على اإلطالق.  

فاالشــتقاق: هــو إحــدى الوســائل الرائعــة التــي تنمــو عــن طریقهــا اللُّغــات وتتســع، حیــث 

  تتمكن من التعبیر عن الجدید من األفكار والمستحدث من وسائل الحیاة المتطورة. 

؛ وذلــك لقابلیتهــا للتصــرُّف والتجــدُّد وتولیــد وتوصــف اللُّغــة العربیــة بأنَّهــا لغــة اشــتقاقیة

  األبنیة المختلفة. 

واالشتقاق وسیلة لخلـق األلفـاظ وتجدیـد الـدالالت ونموِّهـا؛ حتـى تواكـب مطالـب الحیـاة 

  المتجددة. 

 –إذن فهو وسیلة من وسائل إغناء المعاجم وبالتالي إغناء اللُّغة. وقـد كـان االشـتقاق 

أهـل اللغـة؛ حیـث حظـي بعنایـة فائقـة مـن كثیـر مـن العلمـاء موضـع اهتمـام مـن  -وما یـزال

  عبر العصور المختلفة. 

  قدامى ومحدثین. –وقد تناوله بالبحث والتألیف جماعة من المؤلفین 

    ومما ُألَّف فیه:

  هـ. ٢٠٦كتاب االشتقاق: ألبي بكر محمد بن المستنیر المعروف بقطرب: ت سنة 

دة المعـــروف بـــاألخفش األوســـط: (ت ســـنة االشـــتقاق: ألبـــي الحســـن ســـعید بـــن مســـع

  هـ. ٢١٥

  هـ. ٢١٦االشتقاق: ألبي سعید عبد الملك بن قریب األصمعي ت سنة 

  هـ. ٣١٦االشتقاق: ألبي بكر بن محمد بن السَّري بن سهل السَّراج ت سنة 

  م. ١٩٥٦االشتقاق: لعبد اهللا أمین وهو من الدراسات الحدیثة وقد طبع بالقاهرة سنة 

  م. ١٩٦٨: فؤاد حنا ترزي من مطبوعات بیروت لسنة االشتقاق



  وغیرها من الكتب والمؤلفات التي ال یتسع المجال لذكرها. 

ة االشتقاق ما تزال واضحًة في كلِّ مظاهر النمو اللغوي، والثـراء الـذي أهمیّ  ویبدو أنّ 

  ستمر. صاحب مفردات اللغة وألفاظها التي واكبت بها ذلك التطور العلمي والحضاري الم

واالشـــتقاق لـــه صـــلٌة بهـــذا البحـــث، حیـــُث ُتبنـــى علیـــه دراســـة هـــذه المشـــتقات  موضـــع 

  الدراسة: (اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صیغ المبالغة). 

  أوًال: معنى االشتقاق في اللغة: 

ــُق: االســم، وُیجمــع علــى  ــُق: مصــدر قولــك: شــَقْقُت والشِّ جــاء فــي معجــم العــین: (الشَّ

  . )٤(... واالشتقاُق: األخذ في الكالم)شقوق

وفي المقاییس: (الشِّقاق: الخالف، وذلك إذا انصدعت الجماعـة وتفرقـت ویقـال: شـقوا 

عصا المسلمین، وانشقت عصا القوم بعد التئامها: إذا تفرَّق أمـرهم. والشِّـق: الشـقیق، یقـال: 

  . )٥(هذا أخي وشقیقي وِشُق نفسي)

ــُق: واحــد الشــقوق، والشِّــُق وجـاء تعریــف االشــتقاق فــي ا لقــاموس: (شــقَّة: صــدعه، والشِّ

  من كل شيٍء: نصفه، والشقیقة: وجع یأخذ نصف الرأس. 

  . )٦(واالشتقاق: أخُذ ِشقِّ الشيء، واألخذ في الكالم، وأخُذ الكلمة من الكلمة)

ــبح، وشــقَّ  ــُق: الصَّ ــُق: مصــدر قولــك: شــققت العــوَد شــقًا، والشَّ  وفــي لســان العــرب: الشَّ

الصــبح َیُشــقُّ َشــقًَّا: إذا طلــع ویقــال: شــقق الكــالم: إذا أخرجــه أحســن مخــرج، ویقــال: فــالٌن 

  . )٧(ِشْقِشقُة قومِه: أي شریفهم وفصیحهم)

على أنَّ أقدم استعمال لهذه المادة (شقق)، ما ورد في الحدیث القدسي: (یقول اهللا أنا 

  .)٨(الرحمن خلقُت الرَّحم وشققُت لها من اسمي)

                                                             

، ص ٥لخلیل بن أحمد الفراهیـدي، تحقیـق: مهـدي المخزومـي إبـراهیم السَّـامرائي، ج) كتاب العین، ألبي عبد الرحمن ا٤(

٧ .  

، ١، ط٣) مقـاییس اللغـة، ألبــي الحسـین أحمـد بــن فـارس، تحقیـق: عبــد السـالم محمـد هــارون، دار الجیـل، بیــروت، ج٥(

  . ١٧٠)، ص قم، باب الشین (شق١٩٩١ -هـ١٤١١

  . ٢٥٠، (شقق)، ص ٣الجیل، بیروت، ج) القاموس المحیط، الفیروز آبادي، دار ٦(

  . ١٨١ص  ١) لسان العرب ، بن منظور ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر ، (شفق) ج٧(

لة، باب قطیعة الرحم، حدیث رقم  الترمزي، هسنن أخرجه الترمزي في)٨(     .٤ج ،٣١٥ ، ص ١٩٠٧كتاب البر والصِّ



  نیاً: المعنى االصطالحي لالشتقاق: ثا

حـــــول المعنـــــى االصـــــطالحي  -عبـــــر العصــــور المختلفـــــة –اختلفــــت أقـــــوال العلمـــــاء 

  لالشتقاق. 

  وقد جاءوا بتعریفات تباین بعُضها واختلف، وتناغم بعضها اآلخر وائتلف. 

  ومن بین هذه التعریفات: 

كلمـة أو أكثـر مـع تناسـب  من أنَّ االشـتقاق هـو: (أخـُذ كلمـة مـن )٩(ما ذكره ابن درید

  . )١٠(بینهما في اللفظ والمعنى)

ــ ه: (ردُّ لفــٍظ إلــى آخــر لمناســبٍة فــي المعنــي وممــا جــاء فــي تعریــف االشــتقاق أیضــًا أّن

  . )١١(والحروف األصلیة)

  كًال من التعریفین السَّابقین قد جرى على ضرورة مناسبة اللفظ للمعنى.  ویبدو أنّ 

من أن االشـتقاق هـو:  )١٢(ق االشتقاق ما ذكره الجرجانيولعلَّ أوضح ما قیل في توثی

(نزُع لفٍظ من آخر بشرط تناسبهما معنًي وتركیبًا، وتغایرهما في الصیغة بحرٍف أو بحركة، 

وأن یزید المشتق على المشتق منه بشيء كضارب، أو مضروب یوافق (ضـربًا) فـي جمیـع 

  .)١٣(ذلك)

االشتقاق هـو: (أخـذ لفـٍط  ني، جاء فیه أنّ وهناك تعریٌف آخر مطابٌق لما ذكره الجرجا

مــن آخـــر مـــع تناســـب بینهمـــا فـــي المعنـــى، وتغییـــر فـــي اللفـــظ یضـــیف زیـــادة علـــى المعنـــى 

  . )١٤(األصلي، وهذه الزیادة هي سبُب االشتقاق)
                                                             

هـــ مــن ٢٢٣بــن قحطــان، (اإلمــام اللغــوي، الشــافعي، ولــد بالبصــرة ســنة هــو محمــد بــن الحســن بــن دریــد بــن یعــرب   ) ٩(

جـــالل الـــدین تصـــانیفه: الجمهـــرة فـــي اللغـــة، اشـــتقاق أســـماء القبائـــل: بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة، 

  . ١/٣٥٢السیوطي،دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت،د.ت،

  . ٢٦م، ص ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١حمد هارون، دار الجیل، بیروت، ط) االشتقاق، ابن درید، تحقیق: عبد السالم م١٠(

، ٦) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسیوطي، تحقیق: عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة الكویت، ج ١١(

  . ٢٣٠م، ص ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ط 

لنحو والبالغـة مــن تصــانیفه: أســرار ) هـو عبــد القــاهر بــن عبـد الــرحمن الجرجــاني، النحــوي، فارسـي األصــل، عــالم بــا١٢(

أبــــو الحســــن علــــي بــــن هـــــ: أنبــــاه الــــرواة علــــى أنبــــاه النحــــاة، القفطي،٤٧١البالغــــة، و(دالئــــل اإلعجــــاز)، ت ســــنة 

   ٢/١٨٨ م،١٩٥٠هـ ، ١٣٦٩، ١یوسف،تحقیق محمد أبو الفضل دار الكتب المصریة ط

 -هــ١٤٠٧، ١ق الحمد، مؤسسـة الرسـالة، عّمـان، ط) المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق: علي توفی١٣(

  . ٦٢م، ص ١٩٨٧

  . ١٣٠م، ص ١٩٦٤ -هـ١٣٨٣، ٣) في أصول النحو، سعید األفغاني، مطبعة جامعة دمشق، ط ١٤(



  ومما جاء من تعریف المحدثین لالشتقاق: 

ل: (االشـتقاق هـو ه البـد مـن مطابقـة اللفـظ للمعنـي إذ یقـو مـن أّنـ )١٥(ما ذكره المیداني

أن تجـــد بـــین اللفظـــین تناســـبًا فـــي المعنـــي والتركیـــب، فتـــرَد أحـــدهما إلـــى اآلخـــر نحـــو ردك 

(َضـرَب) إلــى (الضــرب) والمضـروب والمضــرب إلیــه أیضـًا للمناســبة التــي بینهمـا فــي اللفــظ 

ان ؛ نحـو "ذئب"و"َسـْرحان"، ونحو"نصـر" وأعـإذا اتفقا معنًى ولم یتفقا لفظـاً والمعنى ... فأما 

ه لــیس فـي "نصـر" مـن تركیـب "أعـان" شـٌي ، وال فــي ، فـال یقـال هـذا مشـتق مـن ذاك ؛ ألّنـ

ومــن تعریفــات المحــدثین كــذلك:  )١٦()"ذئــب" مــن حــروف "ســرحان"، وٕان اتفقــا فــي المعنــى

  . )١٧((االشتقاق: استخراُج لفظ من آخر متفٍق معه في المعني والحروف األصلیة)

مــن كلمــٍة أو أكثــر مــع تناســب بــین المــأخوذ والمــأخوذ وأیضــًا: (االشــتقاُق: أخــذ كلمــة 

  . )١٨(منه في اللفظ والمعنى جمیعًا)

وقد جاء كذلك معني االشتقاق: (هو استخدام الحركات في صوغ الكلمات مـن المـادة 

  . )١٩(على أساس قیاس مطرد)

ووفقــًا لهــذا التعریــف ُتصــّنف المــادة اللغویــة تصــنیفًا یجعــل كــًال مــن المصــدر والفعــل 

الماضــي صــورة اشــتقاقیة كســائر المشــتقات، ولــیس أصــًال اشــتقاقیًا كمــا ذهــب إلیــه القــدماء، 

  وقد ورد في تقسیم الكالم إلى أصل وفرع "ثالثة مذاهب: 

                                                             

) هـو أحمــد بــن محمــد بــن أحمـد بــن إبــراهیم المیــداني النیســابوري، أبوالفضــل أدیـب نحــوي لغــوي، مــن تصــانیفه: نزهــة ١٥(

موسســة م: معجــم المــؤلفین، عمــر رضــا كحالة،١١٢٤ -هـــ٥١٨شــرح المفضــلیات ت و ف، الطــرف فــي علــم الصــر 

  . ٢٤٠/ ١ م،١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ١الرسالة للطباعة والنشر، بیروت،ط

) نزهة الطرف في علم الصرف ، أحمد بن محمد المیداني ، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي، منشورات دار اآلفـاق ١٦(

  .٤م ، ص ١٩٨١ -ـ ه١٤٠١ ١الجدیدة ، بیروت ط

  . ٦٢م، ص ١٩٧٨، ٦ة، إبراهیم أنیس، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، طلغ) من أسرار ال١٧(

  . ١م، ص١٩٥٦ -هـ١٣٧٦، ١) االشتقاق، عبد اهللا أمین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط١٨(

  .٢٦٠م ص ١٩٨٣ ١اإلصالح الّدمام ط) العربیة لغة العلوم والتقنیة ، عبد الصبور شاهین ، دار ١٩(



. تـرى أنَّ الكلــم بعضــه )٢١(. وســیبویه)٢٠(هنـاك طائفــة مـن أهــل اللغــة مـنهم الخلیــل -أ

  مشتٌق، وبعضه غیر مشتقٍّ. 

  ري أهل اللغة إلى أنَّ الكلم كله مشتٌق. وذهبت طائفة من متأخ -ب

الكلـم كلـه أصـل، ولـیس منـه شـيٌء اشـتق مــن  وزعـم قـوٌم مـن أهـل النَّظـر إلـى أنّ  -ج

  . )٢٢(غیره

ویبدو من األقوال السَّابقة أنَّ الراجح هو القول األوَّل؛ إذ البـدَّ مـن وجـود أصـل وفـرع، 

هـو أخـُذ الفـرع مـن األصـل بإضـافة ویتضح ذلـك مـن التعریـف التـالي لالشـتقاق: (االشـتقاق 

  . )٢٣(زائدة أو أكثر إلى هذا األصل بشرط أن یتفق األصل والفرع في المعنى الجامع)

ـــ ـــبعض وممـــا یعـــدُّ خاتمـــة تعریفیـــة لالشـــتقاق قـــول صـــبحي الصـــالح :(... إّن ه تولیـــد ل

ترك األلفـاظ مـن بعـض، والرجـوع بهــا إلـى أصـٍل واحـد، ُیحــدِّد مادتهـا، ویـوحي بمعناهـا المشــ

  . )٢٤(األصیل مثلما یوحي بمعناها الخاص الجدید)

ـالح عـن االشـتقاق خاتمـًة للتعریفـات السَّـابقة؛  وقد رأیـُت أْن أورد مـا ذكـره صـبحي الصَّ

  ألنه یمثل وعاًء جامعًا لتلك التعریفات التي ذكرها غیره من العلماء. 

   .)٢٥(وعلى هذا فاالشتقاق علم عملي تطبیقي، ذلك معناه عند العرب

أمــا معنــاه عنــد علمــاء الغــرب: فهــو علــم نظــري عملــي، ُیعنــى بتــاریخ الكلمــة ویتتبــع 

  حیاتها عبر العصور المختلفة. 

                                                             

الخلیــل بــن أحمــد بــن عمــرو، أبوعبــد الــرحمن، البصــري، الفراهیــدي، النحــوي، أول مــن اختــرع علــم العــروض   ) ٢٠(

فـي تـراجم النحـاة واللغـویین،  هــ: إشـارة التعیـین١٧٠هــ، وتـوفى ١٠٠والقوافي، من مصنفاته (كتاب العـین، ولـد سـنة 

  . ١١٤ص م،١٩٨٦هـ،١٤٠٦، ١كة الطباعة العربیة السعودیة،طعبدالباقي بن عبدالمجید، شر 

بـن  ) عمرو بن عثمان بن قنبر، أبوبشر، ویقال: أبوالحسن، أخذ النحو عن الخلیل، وعیسي بـن عمـر الثقفـي ویـونس٢١(

  . ٢٤٢م): إشارة التعیین، ص ٧٩٦ -هـ١٨٠وغیرهم، ولد سنة ( حبیب

  . ٢٣٠، ص ٦) همع الهوامع، السیوطي، ج٢٢(

علم الصَّرف العربي، أصول البناء وقوانین التحلیل، صبري المتولي، دار غریب للطباعة والنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ) ٢٣(

  . ٢٠م، ص ٢٠٠٢

الح، دار العلم للمالیین، بیروت، ط٢٤(   . ١٧٤م، ص ١٩٨٦، ١) دراسات في فقه اللغة، صبحي الصَّ

  . ٢٩٠م، ص ١٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٦الخانجي، القاهرة، ط ة، رمضان عبد التوَّاب، مكتبةعربی) فصول في فقه ال٢٥(



وقد ورد هذا المعني في التعریف التالي: (هو أخذ ألفاظ القاموس كلمًة كلمـة، وتزویـد 

غة كل واحدة منها بمـا یشـبه أن یكـون بطاقـة شخصـیة... فهـو إذن علـم تـاریخي ُیحـدد صـی

كل كلمة في أقدم عصر تسمح المعلومات التاریخیـة بالوصـول إلیـه، ویـدرس الطریـق الـذي 

ْت به الكلمة مع التغیرات التي أصابتها من جهة المعني أو من جهة االستعمال) مرَّ
)٢٦( .  

رف:    ثالثاً: العالقة بین االشتقاق والنَّحو والصَّ

لمصـطلحات بمعـزل عمـا ذكـره ابـن تري الباحثة أنَّ أي حدیث عـن العالقـة بـین هـذه ا

ي قـد ذكـر كالمـًا دقیقـًا بشـأن كـل� مـن ابـن جّنـ ُیعدُّ ناقصًا ال جدوى منه؛ ذلـك ألنّ  )٢٧(يجنّ 

  التصریف والنحو واالشتقاق موضحًا صلة القربى بین ثالثتها. 

فهو یقـول عـن التَّصـریف: (... یحتـاج إلیـه جمیـُع أهـِل العربیـة أتـمَّ حاجـٍة، وبهـم إلیـه 

وائد الداخلـة علیهـا، وال فاقٍة؛ ألنّ  أشدُّ  ه میزان العربیة، وبه ُتعرف أصوُل كالم العرب من الزَّ

  . )٢٨(یوصل إلى معرفة االشتقاق إالَّ َبِه...)

ثــم یــأتي فیبــیِّن العالقــة بــین التَّصــریف واالشــتقاق والنَّحــو واللغــة فیقــول: (وینبغــي أْن 

مـا هـو أن تجـيء واتصـاًال شـدیدًا؛ ألن التصـریف إنّ  ُیعلـَم أنَّ بـین التصـریف واالشـتقاق نسـباً 

إلى الكلمـة الواحـدة فُتصـرفها علـى وجـوه شـتى مثـال ذلـك أن تـأتي إلـى (َضـرَب) فتبنـي منـه 

)... ب(ِضــَرّب) ومثــل (ِدْرَهــم) (ِضــْربَ  )٢٩()، ومثــل (ِقَمْطــر)بمثــل (َجْعَفــر) فتقــول (َضــْربَ 

ي المضـــارع (َیْضـــِرب)، واســـم الفاعـــل وكـــذلك االشـــتقاق فتقـــول فـــي الماضـــي: (َضـــَرَب) وفـــ

  . )٣٠((َضاِرب)

                                                             

  . ٢٢٦م، ص ١٩٥٠مكتبة األنجلو المصریة القاهرة،  ومحمدالقصاص) اللغة، فندریس، ترجمة عبد الحمید الدواخلي،٢٦(

ــي ٢٧( ــي أبــوالفتح، النحــوي، وِجنِّ اســم أبیــه مــن أحــذق أهــل األدب وأعلمهــم بــالنحو  -بتشــدید النــون-) هــو عثمــان بــن جنَّ

هـ، ومـات سـنة ٣٣٠لتصریف، من تصانیفه: الخصائص وسر صناعة اإلعراب، شرح تصریف المازني، ولد سنة وا

  . ٢/١٣٢هـ، بغیة الوعاة، السیوطي، ٣٩٢

، ١) المنصـف لكتــاب التصــریف، ابـن جنــي، تحقیــق: إبـراهیم مصــطفي، مطبعــة مصـطفي البــابي الحلبــي، القــاهرة، ج٢٨(

  . ٢م، ص ١٩٥٤، ١ط

مــل القـــوي الســریع، ورجــل ِقمطـــر: قصــیر، والِقمَطــر والقَمْطـــرة: مــا ُتصــان فیـــه الكتــب. انظــر: لســـان ) القمطــر: الج٢٩(

  . ١١٦ص  ٥العرب،ج

  . ٤) المنصف (مرجع سابق) ص ٣٠(



ویضیف قائًال: (إنَّ التصریف وسیطٌة بین النحو واللغة، واالشتقاق أقعد في اللغة من 

  . )٣١(التصریف، كما أن التصریف أقرب إلى النحو من االشتقاق)

ك ونجــد أن المتقــدمین مــن النُّحــاة یطلقــون النحــو علــى مــا یشــمل التَّصــریف وعلــى ذلــ

  فالتصریف جزٌء من النحو. 

وُیعـرَّف النحـو علـى هـذه الطریقــة بأنـه: (علـٌم ُیعـرف بــه أحكـاُم الكلـم العربیـة تركیبــًا و 

  .وجاء في المقرَّب:)٣٢(إفرادًا)

(النَّحــو علــٌم ُمســتخرٌج بالمقــاییس المســتنبطة مــن اســتقراء كــالم العــرب، الموصــلة إلــى 

  . )٣٣(معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها)

أما المتأخرون فیَرْون أنَّ التَّصریَف قسیُم النحـو، أي نظیـره؛ لـذا البـدَّ مـن تعریـف كـلٍّ 

  منها تعریفًا یمیزه عن اآلخر. 

  . )٣٤(ه: (علٌم ُیبحث فیه عن أحواِل أواخر الكلِم إعرابًا وبناًء)فیعرفُّ النحو بأنّ 

أبنیــة الكلــم التــي لیســت  أمــا التصــریف فُیعَّــرف بأنَّــه: (علــٌم بأصــول ُتعــرف بهــا أحــوال

  . )٣٥(بإعراب وال بناء)

  وكأنه یقصد بـ(لیست بإعراب وال بناء) أواخر الكلم؛ إذ ذاك من شأن النحو. 

التصــریف بقولــه: (التَّصــریف علــٌم یتعلٌّــق ببنیــة الكلمــة، ومــا  )٣٦(وقــد عــرَّف ابــن مالــك

  . )٣٧(لحروفها من أصالٍة وزیادٍة وصحٍة وٕاعالٍل وشبه ذلك)

                                                             

  .٤ف(مرجع سابق) ص نصالم  )٣١(

، ) شـرح شــافیة ابـن الحاجــب، الرضـي محمــد بـن الحســن االسـتر آبــادي، تحقیـق: محمــد نـور الحســن، محمـد الزفــزاف٣٢(

  . ٦م، ص ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، ١، قسم١محمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج

م، ١٩٧١ -هـــ١٣٩١، ١، ط١) المقــرب، ابــن عصــفور، تحقیــق: أحمــد عبــد الســتار الجــواري، عبــد اهللا الجبــوري، ج٣٣(

  . ٤٥ص

  . ٦، ص١) شرح شافیة ابن الحاجب، الرضي، ج٣٤(

  . ١) المصدر نفسه، ص٣٥(

) هو محمد بن عبد اهللا بن مالك الطَّائي، الجیَّـاني، أبوعبـد اهللا، ولـد فـي جیَّـان باألنـدلس، وتـوفى بدمشـق، مـن أشـهر ٣٦(

  . ٢٢٣، ص ٦تصانیفه، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، األلفیة، األعالم، الزركلي، ج

ات، دار الكتـاب العربـي، للطباعـة والنشـر، ط ) تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالـك، تحقیـق: محمـد كامـل بركـ٣٧(

  . ٢٩٠م، ص ١٩٦٧هـ، ١٣٨٧



ر إلى كل هـذه األقـوال والتعریفـات السَّـابقة لكـل مـن النحـو والصـرف یلحـظ فرقـًا والناظ

  بینهما؛ ذلك أن: 

  النحو: یدرس أحوال الكلم من إعراب وبناء. 

  بینما الصرف: یهتم بالبنیة وهیئة التركیب. 

لـه ما هو لمعرفة أنفس الكلم الثَّابتة، والنحو إنَّما هو لمعرفـة أحوا: (التصریف إنّ أي أنّ 

  . )٣٨(المتنقلة)

لذا فقد كان من الضروري لمن أراد معرفة النحو أن یبدأ بمعرفة التصریف؛ (... ألنَّ 

  .)٣٩(معرفة ذات الشيء الثابتة ینبغي أن یكون أصًال لمعرفة حاله المتنقلة)

  رابعاً: أنواع االشتقاق: 

: االشــتقاق أنــواع االشــتقاق التــي دار الحــدیث حولهــا فــي مؤلفــات القــدماء نوعــان همــا

ـــي: (إنَّ االشـــتقاق عنـــدي علـــى ضـــربین كبیـــر  األصـــغر، واالشـــتقاق األكبـــر یقـــول ابـــن جنِّ

  . )٤٠(وصغیر)

أمـا المحـدثون مـن اللغـویین فقـد اختلفـوا فـي أنواعـه ومـدلول كـل نـوع فهنـاك مـن جعلـه 

  .)٤١(ثالثة أنواع؛ هي العام والكبیر واألكبر

لكبیــر، والُكبــار (بــالتخفیف) والُكبــار وهنــاك مــن جعلــه أربعــة أنــواع هــي: الصــغیر، وا

  (بالتشدید). 

  ومما جاء في تعریف هذه األنواع ما یلي: 

االشــتقاق الصــغیر أو األصــغر: وهــو أن یتفــق المشــتق والمشــتق منــه، فــي األحــرف 

  األصلیة وفي ترتیبها مثل (عالم) و(معلوم) من العلم. 

  االشتقاق الكبیر: 

فــي المعنــى واتفــاٌق فــي األحــرف األصـــلیة دون  وهــو أن یكــون بــین الكلمتــین تناســبٌ 

  ترتیبها مثل: (َحَمَد) و(َمَدح)، و(َجَبَذ) و(َجَذَب)، و(َكِلم) و(َلَكم). 

                                                             

  . ٤.ت)، ص٢(١، ط١) المنصف، ابن جني، ج٣٨(

  ) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ٣٩(

  . ١٣٣، ص ٢الخصائص، ابن جني، تحقیق: محمد علي النَّجار، دار الهدي للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ج) ٤٠(

  . ١٧٨م، ص ١٩٧٢علي عبد الواحد وافي، مطابع، الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة،  انظر: علم اللغة،) ٤١(



وهو أن یكون بین الكلمتین تناسٌب في المعنـى واتفـاٌق فـي األحـرف  االشتقاق األكبر:

  . )٤٢(الثابتة، وتناسٌب في مخارج األحرف المغیرة مثل: (َنَهق) و(َنَعق)

  االشتقاق الُكبَّار، وُیسمي النَّحت: 

والنحت هو: أخذ كلمة من كلمتـین فـأكثر مـع تناسـب بـین المـأخوذ والمـأخوذ منـه فـي 

  مثل:  )٤٣(اللفظ والمعني معًا،

  (بسمل) و(حمدل) و(طلبق). 

  بسمل: قال بسم اهللا، وحمدل، قال الحمد هللا، وطلبق: قال أطال اهللا بقاءك. 

  قات: خامساً: أصل المشت

اختلـــف النُّحـــاة البصـــریون والكوفیـــون فـــي أصـــل المشـــتقات. وســـاق كـــلُّ فریـــٍق مـــنهم 

  ها تُثبت دعواه. الحجج والبراهین التي یرى أنّ 

ــج  )٤٤(وقـــد عـــرض ابــــُن األنبـــاري ــین الفــــریقین عرضـــًا ضــــافیًا ذاكـــرًا الحجــ الخــــالف بـ

  والبراهین التي أوردها كل فریق. 

مصدر هو أصل المشتقات، وقد احتجوا بأدلـة منهـا: قال: (ذهب البصریون إلى أنَّ ال

أنـــه یـــدلُّ علـــى شـــيء واحـــد، فهـــو بســـیط، والفعـــل الماضـــي یـــدلُّ علـــى شـــیئین(یرید الحـــدث 

  والزمن)، فهو مركب، والبسیط أصل المركب. 

ه وذهــب الكوفیــون إلــى أنَّ الفعــل هــو األصــل والمصــدر مشــتٌق منــه الفعــل وفــرٌع علیــه؛ ألّنــ

المصـدر نحـو: (َضـربُت ضـربًا)، فقـد ُنصـب  فـي تلُّ باعتالله، وأن الفعل یعملته ویعیصحُّ بصحّ 

  . )٤٥((َضْربًا) بـ(َضَرب) فوجب أن یكون فرعًا ومشتقًا منه)

إلـــى أنَّ الفعـــل والمصـــدر أصـــالن ولـــیس أحـــدهما مشـــتقًا مـــن  )٤٦(وذهـــب ابـــن طلحـــة

  اآلخر. 
                                                             

  . ١٣٠م، ص ١٩٦٤ -هـ١٣٨٣، ٣) في أصول النحو، سعید األفغاني، مطبعة جامعة دمشق، ط٤٢(

  . ١) االشتقاق عبد اهللا أمین، ص٤٣(

ق فـي المـذهب الشـافعي وقـرأ النحـو علـى ابـن ) هو عبد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد اهللا الملقـب بالكامـل النحـوي، ت٤٤( فـوَّ

هــ، مـن تصـانیفه: (اإلنصـاف فـي مسـائل الخـالف) و(أسـرار العربیـة) ٥٧٧هــ، وتـوفى سـنة ٥١٣الشجري، ولد سـنة 

  . ١/١٦٩إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، 

لحمیــد، مطبعــة حجــازي، القــاهرة، ي الــدین عبــد ایــ) اإلنصـاف فــي مســائل الخــالف، ابــن األنبــاري، تحقیــق: محمـد مح٤٥(

  . ١٤٤م، المسألة الثامنة والعشرون، ص١٩٥٣، ٢، ط١مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده، ج



أي أنَّ  )٤٨(ون فـرع الفـرعفقد ذهب إلى أنَّ الفعـل أصـُل الوصـف، فیكـ )٤٧(أما الفارسي

  الفعل الماضي أصُل المشتقات لكنه فرع من المصدر؛ إذ أنَّه مشتٌق منه. 

ویتضح ذلك في هـذا الـنِّص: (إنَّ أمثلـة األفعـال مشـتقٌة مـن المصـادر كمـا أنَّ أسـماء 

  . )٤٩(الفاعلین والمفعولین مشتقة منها)

  . )٥٠(وكلمة (المصدر) في معناها اللُّغوي تعني األصل

وهذا مذهب كثیر من النحـاة، وهـو أن المصـدر أصـُل الفعـل والمشـتقات جمیعـًا، وهـو 

  مذهب سیبویه والمتأخرین أمثال ابن مالك الذي یقول: 

  ِبمثِلِه َأْو ِفْعٍل َأْو َوْصٍف ُنِصْب       

  َوَكْوُنه َأْصًال ِلَهَذیِن اْنُتِخْب                                  

من یعدُّ األصول الثالثة (الجذر) أصًال لالشتقاق وعلیه فالمصـدر  )٥١(ومن المحدثین

ن و بصـــــریالمشـــــتٌق منهـــــا، وكـــــذا الماضـــــي وبقیـــــة المشـــــتقات وهـــــو رأي یخـــــالف الفـــــریقین (

  ن) في أصل االشتقاق. و كوفیالو 

وقد ورد: أن تُقسـم كلمـات اللغـة إلـى قسـمین: كلمـات مشـتقة، وكلمـات صـلبة، وتضـم 

كمـا یـدخل ضـمنها الكلمـات الجامـدة  -عدا الصـلبة–كلمات العربیة الكلمات المشتقة جمیع 

مثـــل: رجـــل، وفــــرس، والكلمـــات المتصــــرفة مثـــل: المصـــدر والماضــــي واألمـــر والمشــــتقات 

  االسمّیة. 

ــلبة فهــي الضــمائر والظــروف واألدوات التــي ال یــدخلها االشــتقاق أو  أمــا الكلمــات الصُّ

  التصریف. 
                                                                                                                                                                                          

) هو محمد بن طلحة بن عبد اهللا بن خلف، األموي األشـبیلي، بغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة، السـیوطي، ٤٦(

١/١٢١ .  

غفار، قرأ النحو علـى أبـي إسـحاق الزجـاج، وقـرأ علـى ابـن السـراج، وأخـذ عنـه كتـاب ) هو الحسن بن أحمد بن عبد ال٤٧(

  . ١/٤٩٦هـ، من تصانیفه (اإلیضاح في النحو) و"التكملة في التصریف" ، انظر الوعاة ٣٧٧سیبویه، توفى سنة 

  . ٣٢٥، ص١كاه، ج) شرح التصریح على التوضیح، لألزهري، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسي البابي الحلبي وشر ٤٨(

  . ٥٠٧م، ص ١٩٨١ -هـ١٤٠١) التكملة، أبوعلي الفارسي، تحقیق ودراسة: كاظم بحر المرجان، ٤٩(

  . ٤٤٥، ص٤) لسان العرب، ابن منظور، مادة (صدر) ج٥٠(

م، ١٩٩٨ -هــ١٤١٨، ٣) وهو تمام حسان، انظر اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسَّان عـالم الكتـب، القـاهرة، ط٥١(

  . ١٦٦ ص



شــتقاق هــو اآللــة، والجــذر هــو المــادة الخــام التــي وأیضــًا هنــاك مــن ذهــب إلــى أن اال

ـیغ واألوازن مثـل اسـم الفاعـل، واسـم المفعـول،  ُتشكِّل منهـا هـذه اآللـُة الكلمـات، كمـا أنَّ الصَّ

  والصفة المشبهة... إلخ هي القوالب التي ُتصبُّ فیها هذه المادة. 

لعالقـة بـین الجـذور إذن فهنالك عالقة بین الجـذور اللغویـة والصـیغ واألوزان؛ و(هـذه ا

والصــیغ واألوزان تــؤدي مــن وجهــة النظــر المعجمیــة إلــى رفــض الخــالف الــذي نشــب بــین 

علماء العربیـة حـول أصـل المشـتقات، هـل هـو المصـدر أم الفعـل؛ ألننـا اعتبرنـا الجـذر هـو 

  . )٥٢(أصل المشتقات)

 وهنـاك مـن یســتند إلـى رأي البصــریین فـي االشــتقاق مـن المصــدر؛ ألن المصـدر یــدلُّ 

علــى حــدث بســیط، والفعــل یــدلُّ علــى حــدث وزمــن (مركــب) واألســماء المشــتقة تــدل علــى 

  حدث وزمن مع زیادة ثالثة كالداللة على الفاعل، أو المفعول أو التفضیل... الخ. 

وبــالرغم مــن ذلــك إالَّ (أن العــرب لــم ُتحجــم أحیانــًا عــن االشــتقاق مــن غیــر المصــادر، 

ة، واألمكنـة، ومـن أسـماء نـات حسـیة، ومـن أسـماء األزمفاشتقت من أسماء معـاٍن، ومـن ذو 

  .)٥٣(األصوات، ومن الحروف)

وهــذا یقودنــا إلــى االشــتقاق مــن أســماء األعیــان الــذي توســع فیــه علمــاء اللغــة ، وهــو 

ـــة مـــن شـــيء ، وٕانّ  أنـــواع أصـــعب مـــا االشـــتقاق وأدقَّـــه ؛ ألنَّ أســـماء األعیـــان لـــم تكـــن منقول

  وضعت على مسمیاتها ابتداء. 

  . )٥٤(ألكثر فیها أن تكون غیر مشتقة، أمَّا ما وجد منها مشتقًا فهو قلیلوا

ویــذهب مــن تنــاول االشــتقاق مــن أســماء األعیــان إلــى القــول: (ومــن أنــواع االشــتقاق 

ـــع وهـــذان النوعـــان همـــا: االشـــتقاق مـــن أســـماء  نوعـــان لـــم یتوسَّـــع فیهمـــا العـــرُب كـــل التوسُّ

  . )٥٥(األعیان، والمصدر الصناعي)

                                                             

ــابع دار الناشــــر الجــــامعي، ٥٢( ) الكلمـــة دراســــة لغویــــة ومعجمیــــة، حلمــــي خلیــــل، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، مطــ

  . ٨٨م، ص ١٩٨٠اإلسكندریة، 

  . ١٤٣، ص ٣) في أصول النحو، سعید األفغاني، ط٥٣(

 -هـ١٤٠٧، ١، ط١لبنان، ج –) الممتع في التصریف، ابن عصفور، تحقیق: فخر الدین قباوة، دار المعرفة، بیروت ٥٤(

  . ٤٨م، ص ١٩٨٧

  . ١٧٢) علم اللغة، على عبد الواحد وافي، ص ٥٥(



ـالح إلـى أنَّ أصـل االشـتقاق هـو األسـماء ال األفعـال حـین یقـول:  ویذهب صبحي الصَّ

بـین الفعـل والمصـدر، لرأینـا عبثـًا  -فـي بحـث أصـل االشـتقاق –(ولو كانت موازنـة العلمـاء 

ضـائعًا مــا ذهـب إلیــه الكوفیــون مـن أّن الفعــل هــو أصـل االشــتقاق، ولمــا ترددنـا قــط فــي أنَّ 

  . )٥٦(المشتقات كلها المصدر أجدر أن یكون هو أصل

(المصدر) یمكن أن یكون أصل المشتقات إذا كانـت المقارنـة بینـه وبـین  فهو یرى أنّ 

  الفعل. 

ه یضیف قائًال: (... إنَّ موازنة العلماء في أصل االشـتقاق ینبغـي أن تكـون بـین ولكنّ 

  المصادر التي هي أسماء معاٍن، وبین الجواهر التي هي أسماء أعیان.

ن (الجـــواهر) هـــي أصـــول االشـــتقاق؛ ألنهـــا ُعرفـــْت ووضـــعْت قبـــل أن ویـــري أن تكـــو 

  عرف أسماء المعاني وُتوضع. تُ 

لذلك فإنَّ البداهة تقضي بوجود أسماء األعیان المشاهدة المرئیة قبل أسـماء المعـاني، 

ومــا ُعلــم أنَّــه أقــدم فهــو أجــدر أن یكـــون األصــل، لــذلك كانــت أســماء األعیــان هــي أصـــل 

  . )٥٧(مصادر)االشتقاق دون ال

العرب اشتقت األفعال مـن أسـماء األعیـان اشـتقاقًا  ومما ورد في هذا األمر أیضًا: أنّ 

صریحًا ال مجال للشـك فیـه، كمـا اشـتقوا مـن أسـماء المعـاني مـن غیـر المصـادر ومـن هـذه 

  .  )٥٨(األفعال اشتقوا المصادر وسائر المشتقات

  ومما جاء في االشتقاق من أسماء األعیان: 

ر القوم تبصیرًا، إذا َأتْوا الَبصرة. االشتق   اق من أسماء األمكنة، ُیقال: َبصَّ

م الرجل: أي انتسب إلى تمیم.    االشتقاق من أسماء القبائل، یقال: َتمَّ

  وتَمْعدد: تشبه بأهل معد بن عدنان، أو تزیا بزیِّهم. 

ابنــًا وآخیـُت، إخــاء  االشـتقاق مــن األقـارب: تبنیــُت فالنـًا: أدَّعیــت بنوتـه، وتبنَّــاه: اتخـذه

  ومؤاخاة من: األخ. 

                                                             

  . ١٨١م، ص ١٩٦٠ -هـ١٣٧٩، ٢) دراسات في فقه اللغة، صبحي الّصالح، ط٥٦(

  ) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ٥٧(

  . ١٥) االشتقاق، عبد اهللا أمین، ص ٥٨(



ـــأبَّط الشـــيء: وضـــعه تحـــت إبطـــه، ومـــن الِخْصـــر:  االشـــتقاق مـــن أعضـــاء الجســـم: ت

ر: أي ضامر البطن، واالختصار: وضع الید في الخاصرة.    ُمخصَّ

  ومن االشتقاق من أسماء المعاني غیر المصادر: 

  ن، وثلثته وربعَّته... إلخ. االشتقاق من أسماء العدد: ثنیَّت الشيء: جعلته اثنی

  االشتقاق من أسماء األزمنة: 

  األصیل: آصلنا: أي دخلنا في وقت األصیل. 

  . )٥٩(البكور: َبكَر: َیْبكر ُبكورًا وتبكیراً 

فهــذه نمــاذج ممــا ورد مــن االشــتقاق مــن أســماء األعیــان، ومــن أســماء المعــاني غیــر 

  المصادر. 

یـــان، لـــم ُیصـــرِّح المتقـــدمون فیـــه بالقیـــاس؛ ولكـــن مـــع كثـــرة االشـــتقاق مـــن أســـماء األع

  وحملهم على ذلك أمران: 

األوَّل: قلة ما ورد من المشـتقات مـن األعیـان بالنسـبة إلـى مـا ورد مـن المشـتقات مـن 

  المعاني. 

  الثاني: إن المشتق یحمل دائمًا الحدث إما مع الذات أو الزمان أو المكان. 

  .)٦٠(لالشتقاق إنما هو المصدر والذي یفید الحدث وحده حتى یكون مناطاً 

وبـالنظر فیمـا مضــى مـن حــدیث حـول أصـل االشــتقاق نلحـظ االخــتالف الواضـح بــین 

  العلماء حول هذا األمر. 

فمنهم من یرى أنَّ األصل هو المصدر ومنهم من یرى أنَّه الفعل، وفریٌق ثالـث جعـل 

  األصل في االشتقاق هو (أسماء األعیان). 

مصدر أم الفعل أم أسـماء األعیـان، فلـیس لهـذا الخـالف كبیـر (وسواء أكان األصل ال

ه نهـٌج ُیمكننـا مـن إیجـاد فائدة؛ ألنَّ الذي یعنینا في هذه الظاهرة أن نأخذ باالشتقاق علـى أّنـ

                                                             

  . ١٥) االشتقاق، عبد اهللا أمین، ص ٥٩(

 -هـ١٤١٨، ١المغني في علم الصرف، عبد الحمید مصطفي السید، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمَّان، األردن، ط )٦٠(

  . ٢٧م، ص ١٩٩٨



العالقــة بــین أبنیــة العربیــة علــى مســتوَى مـــن المعنــى المشــترك، ومســتوى مــن مــادٍة لفظیـــة 

  .)٦١( مشتركة، تمتد وتتشكل بنوامیس مطردة)

لــذا فاالشــتقاق هــو الوســیلة الرائعــة والرائــدة لتنمیــة ألفــاظ العربیــة، للداللــة علــى مــا َیجــدَّ 

  وُیستحدُث من معاٍن لمواكبة النمو والتطور الحضاري المستمر. 

  

                                                             

  .٢٧ص  ، عبدالحمید مصطفي السید،ي في علم الصرفغن) الم٦١(



  الفصل األوَّل

  اسم الفاعل
  وفيه أربعة مباحث: 

  املبحث األول: 

  اسم الفاعل بني االمسية والفعلية  -أ

  تعريف اسم الفاعل وداللته  -ب

  املبحث الثاين: الصياغة الصرفية السم الفاعل

  املبحث الثالث : عمل اسم الفاعل

 املبحث الرابع : تقارض الصِّيغ  

 



ل   المبحث األوَّ
  : أ/ اسم الفاعل بین االسمیة والفعلیة

الكـوفیین، وعنـد القـدماء، وعنـد إنَّ هـذا البنـاء (فاِعـل) موضـُع خـالف بـین البصـریین و 

  أنصار هؤالء وأولئك من المحدثین. 

فــي قســم األســماء؛ لــذلك وضــعوا لــه  -اســم الفاعــل -وقــد جعــل البصــریون هــذا البنــاء

  شروطًا للعمل ألن األسماء لیست عاملة في األصل. 

عنــدهم لــیس فعــًال؛ وذلــك نظــرًا لمــا ورد فــي تعریفــاتهم  -أي اســم الفاعــل –إذن فهــو 

  : )٦٢(فعل، قال الزجاجيلل

(األفعال الثالثـة، فعـٌل مـاٍض، مسـتقبل، وفعـٌل فـي الحـال ُیسـمي الـدَّائم، فالماضـي مـا 

حُســن فیــه أمــس، نحــو: َقــام، وقَعــد وانطلــق، ومــا أشــبه ذلــك، والمســتقبل مــا حســن فیــه غــدًا 

ي اللفـظ كقولك: أقوم ویقوم وما أشبه ذلك، وأمـا فعـُل الحـال فـال فـرق بینـه وبـین المسـتقبل فـ

  . )٦٣()ً كقولك:زید یقوم اآلن ویقوم غدا

فهـو  -كمـا سـنري–وهكذا فالفعل الدائم عند الزجاجي غیر الفعل الـدائم عنـد الكـوفیین 

  یتفق معهم في التسمیة ویخالفهم في الصیغة. 

مـــاُن مـــن مقومـــات  ـــل: (لمـــا كانـــت األفعـــاُل مســـاوقًة للزمـــان، والزَّ وقـــد ورد فـــي المفصَّ

نــد وجــوده وتنعــدم عــن عدمــه، انقســمت بأقســام الزمــان، ولمــا كــان الزمــان األفعــال، توجــد ع

  . )٦٤(ثالثًة: ماض وحاضر ومستقبل... كانت األفعال كذلك ماض ومستقبل وحاضر)

وقــد ورد فــي الهمــع: (الفعــل ثالثــُة أقســام، خالفــًا للكــوفیین فــي قــولهم قســمان، وجعلــوا 

ًا، ألنـه مطلـوٌب بـه حصـول مـا لـم یحصـل األمر مقتطعًا من المضارع، واألمر مسـتقبٌل أبـد

  . )٦٥(أو دواُم ما حصل)

                                                             

ــاج ، قــرأ٦٢( علــى أبــي جعفــر  ) الزجــاجي : أبوالقاســم عبــدالرحمن بــن إســحاق الزجــاجي ، تلمیــذ الشــیخ أبــي إســحاق الزجَّ

هـ  ٣٤٠الطبري ، وابن كیسان ، وابن السراج ، واألخفش . من تصانیفه (كتاب الجمل في النحو، وكتاب األمالي ، 

  .٢/١٦٠، وٕانباة الرواة : ١٨٠ارة التعیین ،ص شینظر إ

 ١، بیــروت ط) كتــب الجمــل ، الزجــاجي ، تحقیــق : علــي توفیــق الحمــد ، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزیــع ٦٣(

  ١٧، ص  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  . ٤ص  ٧) شرح المفصل، ابن یعیش ، موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش ، مكتبة المتنبي القاهرة ج٦٤(

  . ٧، ص١) همع الهوامع، السیوطي، ج٦٥(



یتضـح مـن أقـوال النُّحـاة السَّـابقة وتقسـیمهم للفعـل، أنـه ال وجـود السـم الفاعـل فـي هــذا 

  التقسیم، إذن فهو عندهم من األسماء. 

من األفعـال، وهـم بـذلك لـم یضـعوا لـه شـروطًا  -اسم الفاعل –أما الكوفیون فیجعلونه 

  ذلك أن الفعل هو األصل في العمل فال یحتاج إلى شروط. للعمل؛ 

ویندرج اسم الفاعل عندهم تحت اسم: (الفعل الدائم)، وقد علـل الكوفیـون علـى فعلیتـه 

  . )٦٦(بأنه یحمل ما حمله الفعل من معني الحدث والزمن

وممـــا یؤیـــد ذلـــك: أن الفعـــل عنـــد جمهـــور الكـــوفیین: مـــاٍض ومضـــارع ودائـــم، والـــدائم 

هو مـا سـماه البصـریون "اسـم الفاعـل" وقـد أسـقط الكوفیـون فعـل األمـر، ولـم یعتبـروه عندهم 

قســیمًا للماضــي والمضــارع، وٕانمــا هــو مقتطــع مــن المضــارع، وعلــى هــذا فهــم یتفقــون مــع 

: (الفعل جنس تحته ثالثة أنواع عند )٦٧(البصریین على صیغتي (فعل ویفعل) قال األزهري

، بإسـقاط األمـر بنـاًء علـى أنَّ أصـله )٦٨(وفیین واألخفـشجمهور البصـریین ونوعـان عنـد الكـ

  . )٦٩(مضارع)

في صیغة "فاعـل" لتكـون فعـًال دائمـًا أن  -وهو أبرز الكوفیین – )٧٠(وقد اشترط الفراء

  تكون عاملة.

یقول : (وٕاذا كان الفعل یقع على شیئین مختلفین مثل كسوتك الثـَّوَب وأدخلتـك الـداَر، 

الرجل فتقول: هو كاسي عبَد اِهللا ثوبًا، وُمدخله الـداَر، ویجـوز: هـو فابدأ بإضافة الفعل إلى 

كاسي الثوَب عبد اهللا، وُمدخل الداَر زیدًا، جاز ذلك؛ ألن الفعل قـد یأخـذ الـدار كأخـذه عبـد 

  .)٧١( اهللا فتقول: أدخلت الداَر وكسوت الثوَب)

  

                                                             

األردن، ) الــزمن النحـــوي فـــي اللغـــة العربیـــة، د. كمـــال عبـــد الـــرحیم رشـــید، دار عـــالم الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان ٦٦(

  . ٥١م، ص ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨

  األزهري،)٦٧(

  األخفش،)٦٨(

  . ٤٤، ص ١) شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج٦٩(

  الفراء) ٧٠(

  . ٧٩ص  ٢) معاني القرآن، الفراء، تحقیق ومراجعة محمد علي النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ج٧١(



  فیرونه فعًال في كل أحواله. –غیر الفراء  –أما الكوفیون 

ما ذهب إلیه الفراء من المحدثین الدكتور السَّامرائي في اعتبـار صـیغة (فاعـل) ویؤید 

  العاملة فعًال، ویرى فرقًا بین (فاعل) العاملة و(فاعل) غیر العاملة. 

: (وقــد كــان الفــراء ئيوقــد أورد كمــال رشــید فــي كتابــه(الزمن النحــوي) مــا قــال الســامرا

ه یختلـف عـن (فاعـل) غیـر عامــل، وذلـك ألّنـ علـى حـق باعتبـاره بنـاء (فاعـل) العامـل فعــالً 

وأن (فاعـــل) غیـــر عامـــل ال ُیشـــِعر الســـامع بالحـــدث المقتـــرن بـــزمن مـــا، فهـــو أقـــرب إلـــى 

الصفات التي تطلق لبیان اتصاف موصـوفها بهـا، كالمبتـدأ أو الخبـر نحـو: زیـٌد كاتـب، أي 

ل "زیـٌد عاقـل"، فـالمراد مهنته الكتابـة دون الشـعر مـثًال، كمـا نقـو  ه اتصف بالكتابة، أو أنّ أنّ 

  إثبات صفة العقل في زید. 

ومثله من المحدثین الذین اختاروا صیغة (فاعل) فعًال، الدكتور المخزومي الذي یرى 

أنه فعل في معناه و في استعماله، ویرى أنه یدل في أكثـر اسـتعماالته علـى اسـتمرار وقـوع 

  . )٧٢(الحدث ودوامه

ــان فیــرى أّنــ ن الصــفة التــي أفــرد لهــا قســمًا خاصــًا عنــد تقســیمه ه نــوٌع مــأمــا تمــام حسَّ

الكــــالم إلــــى ســــبعة أقســــام هـــــي: االســــم، والفعــــل، واألداة، والصــــفة، والظــــرف، والضـــــمیر 

  .  )٧٣(والخالفة

وهو ینفي عنه معنى الزمن عندما یكون كلمة مفردة، أو عندما یقع علمًا مثل: راشد، 

ـدر، وصالح، وشاكر، أو عندما یدخل في إضافة وصفیة مثل : حاضر البدیهة، واسـع الصَّ

  ساحر النظرة، صادق القول، أو إذا أضیف إضافة الجزء إلى الكل مثل: قائم السَّیف. 

أمـــا فـــي الســـیاق فیكتســـب معنـــي الـــزمن بفضـــل القـــرائن، وبفضـــل موقعـــه الـــذي یحـــدد 

  معناه. 

  

                                                             

  ، (بتصرف). ٥٣) الزمن النحوي، ص ٧٢(

، وانظـر أقسـام الكـالم العربـي، فاضـل مصـطفي السَّـاقي، مكتبـة ٨٦العربیة معناها ومبناها، تمـام حسَّـان، ص ) اللغة ٧٣(

  . ٢١٤م، ص ١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الخانجي، القاهرة، 



ن، هذا البنـاء (فاعـل) لـیس فعـًال، بـل هـو صـفة ال تحمـل معنـي الـزم فالراجح إذن أنّ 

  بل تدلُّ على الموصوف بالحدث، والسِّیاق هو الذي ُیحدد معني الزمن في هذا البناء. 

  فمثًال: هذا قاتٌل زیدًا: تدل على االستقبال 

  هذا قاتُل زیٍد: تدل على الماضي 

  هذا القاتل: تدل على الزمن المطلق. 

یغة (فاعـل) رافضـًا ویأتي الدكتور السَّـامرائي. وهـو الـذي أیَّـد مـن قبـل فعلیـة هـذه الصـ

تسمیتها بالدائم. فیقول: (ولسنا ندري لم أطلق الفراء على هذا البناء مصطلح (الدائم)؛ ذلك 

أن لفظ الدائم یشیر إلى الدوام واالستمرار، والشواهد التي اسـتقریناها مـن لغـة التنزیـل وكـالم 

یـــدل علـــى الحـــال  العــرب ال تشـــیر إلـــى أنَّ بنــاء (فاعـــل) یعطـــي هــذه الفائـــدة الزمنیـــة، فهــو

واالستقبال، إن كانت هناك قرینة تصرفه إلى ذلك، كما یدلُّ على الماضي إن كان المعنـى 

  .)٧٤(یقتضى هذا الزمن)

وخالصـة مــا ســبق: أنــه یبــدو واضــحًا أن هــذا البنــاء (َفاِعــل) یشــابه االســم فــي الشــكل 

  عل في المعني. واإلعراب، ویقبل ما یقبله االسم من عالمات اإلعراب وكذلك یشابه الف

  ه أحد أقسام الفعل الثالثة، وسموه (الفعل الدائم). لذا فقد ذهب الكوفیون إلى أنّ 

  ه من األسماء، سواًء أكان كلمًة مفردة، أم في السَّیاق. أمَّا البصریون فقد ذهبوا إلى أنّ 

حتـى علـى الكوفیین لم ُیوفَّقوا فـي اختیـار تسـمیة (الفعـل الـدائم) لهـذا البنـاء،  ویبدو أنّ 

ه لــیس مــن شــأن الفعــل أن یــدل دائمــًا علــى زمــن مطلــق، بــل شــأنه أن افتــراض فعلیتهــا، فإّنــ

الـدوام والثبـوت ممـا تتصـف بـه الصـفة المشـبهة  یتصرف ویتشكل لیفید زمنًا معینـًا وكمـا أنّ 

  . )٧٥(ولیس صیغة (فاعل)

وضــع هــذه الــراجح ل ویبـدو مــن كــل مـا ســبق مــن أقـوال النحــاة القــدامى والمحـدثین، أنّ 

الصـــیغة (فاعـــل) یجـــب أن یكـــون تحـــت مـــا یســـمى (الصـــفة) هـــي ومـــا شـــابهها مـــن اســـم 

المفعــول، والصــفة المشــبهة، والمصــدر وهــو مــا فعلــه تمــام حســان مــن تقســیمه للكــالم إلــى 

  سبعة أقسام: (االسم، والفعل، واألداة، والصفة، والظرف، والضمیر، والخالفة). 

                                                             

  . ٥٤ -٥٣) الزمن النحوي، ص ٧٤(

  . ٥٤)المصدر نفسه ص ٧٥(



  

  

   تعریُف اسِم الفاعل وداللتھ ب/

  المعني اللَّغوي السم الفاعل:  -أ

  هو صفة غالبة على عمل الطین والحفر ونحوه 

ار ُیقال له: (فاِعل)    وقیل: والنَّجَّ

  أي قادرین على ما نریده.  )٧٦(ُكنَّا َفاِعِلینَ وقوله تعالى: 

َكاِة َفاِعُلونَ وقوله تعالى:    . )٧٨(أي: مؤتون )٧٧(َوالَِّذیَن ُهْم ِللزَّ

ـــاًال: عملـــه، والفاعـــل العامـــل، القـــادر،  وأیضـــًا جـــاء ـــيِء ِفعـــًال وَفَع المعنـــي: (فعـــل الشَّ

  .)٧٩(والنَّجار، وَمن ُیستأجر ألعمال البناِء والحفر ونحوهما)

  المعنى االصطالحي الْسِم الفاعل:  -ب

  أوًَّال: اسم الفاعل في اصطالح القدماء: 

ــا اْشـــــُتق مـــــن فعـــــلٍ  )٨٠(عرَّفـــــه ابـــــُن الحاجـــــب لمـــــن قـــــام بـــــه بمعنـــــي  بقولـــــه: (هـــــو مـــ

  . )٨١(الحدوث)

: الفعَل هنا هو الحدث، أي المصدر   . )٨٢(وذكر سیبویه بأنَّ

ــفة الدَّالــة علــى فاعــل، جاریــًة فــي التــذكیر والتأنیــث  وعرَّفــه ابــُن مالــك بقولــه: (إنَّــه الصَّ

  . )٨٣(على المضارع من أفعالها، لمعناه أو معنى الماضي)
                                                             

  . ١٧سورة األنبیاء اآلیة )٧٦(

  . ٤سورة المؤمنون اآلیة )٧٧(

  . ٦٤، ص ٨وس، السَّیَّد محمد مرتضي الزبیدي (فعل)، ج ) تاج العر ٧٨(

  . ٧٢١، مادة (فعل)، ص ٣، ط ٢) المعجم الوسیط، ج ٧٩(

هـو عثمـان بـن عمــر بـن أبـي بكـر، النحــوي، المـالكي، صـاحب التَّصـانیف المنقحــة الكافیـة والشَّـافیة وشــروحها،   ) ٨٠(

  . ١٣٤، ص ٢، بغیة الوعاة، السیوطي، ج ٦٤٦وغیرها توفى سنة 

  . ١٩٨، ص ٢م، ج ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الكافیة في النحو، الرَّضي، دار الكتب العلمیة، بیروت،   ) ٨١(

،  ٤، ج١٩٧٧ ٢، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب طتحقیــق وشــرح عبدالســالم محمــد هــارونالكتـاب، ســیبویه،   ) ٨٢(

  . ٥ص 

  . ١٣٦تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالك، ص   ) ٨٣(



اســم المفعــول: كـــ(محمود)، ومــا هــو بمعنــاه نحــو وخــرج بقولــه: (الدَّالــة علــى فاعــل، 

: فإنـه ال یجـري علـى المضـارع إالَّ فـي التـذكیر؛ )٨٤((قتیل) كما خرج بالتَّأنیث نحو (أهیف)

  وذلك ألنَّ مؤنثه (هیفاء). 

وخــرج (لمعنــي المضــارع أو معنــي الماضــي) نحــو: "ضــامر الكشــح" ممــا یــدل علــى 

  . )٨٥(االستمرار فهو صفة مشبهة

ـــدَّال علـــى الفاعـــل، الجـــاري علـــى حركـــات وجـــاء فـــي  قطـــر النـــدى: (هـــو الوصـــُف ال

  . )٨٦(المضارع وسكناته كضارب وُمكْرِم)

وفي شذور الذهب: (هو ما اشتق من فعٍل لمن قام به على معنى الحدوث، كضارب 

  . )٨٧(وُمكِرم)

  . )٨٨(ه: (هو ما دلَّ على حدٍث وصاحبه)أما في الهمع فقد عرَّف أنّ 

  المحدثین: السم الفاعل:  ثانیًا: تعریفُ 

عرَّفـه الشـیخ الغالیینـي بقولـه: (هـو صـفٌة تؤخــذ مـن الفعـل المعلـوم، لتـدلُّ علـى معنــًى 

  . )٨٩(وقع من الموصوف بها، أو قام به على معني الحدوث ال الثبوت، ككاتب ومجتهد)

ـفة المشـبهة؛ لـداللتها علـى الثبـوت والـ دَّوام، وٕانِّما قیل: على وجه الحدوث، لتخرج الصِّ

  أمَّا الحدوث، فهو أن یكون المعنى متجددًا بتجدد األزمنة. 

ـــفة الدَّالـــة علـــى مـــن َفعـــل الفعـــل وقـــد وازنـــت الفعـــل  كمـــا ورد فـــي تعریفـــه: (هـــو الصِّ

المضارع في الحركات والسكنات، بشرط أن تفید هـذه الصـفة التجـدد والحـدوث، نحـو: عـالِم 

  . )٩٠(وُمْحِسن وُمْسَتغِفر)

                                                             

  . ٣٥٢، ص ٦الهیف: ضمور البطن ورقة الخصر، لسان العرب، ابن منظور، مادة (هیف) ج  (هیف):  ) ٨٤(

 -هــ ١٣٥٩حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك، دار إحیاء الكتب العربیة، الطبعة األخیـرة،   ) ٨٥(

  . ٢٤، ص ٢م، ج ١٩٤٠

دى، ابن هشام، ص ٨٦(   . ٢٧١) شرح قطر النَّدى وبلَّ الصَّ

  . ٤٦٢شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام، ص ) ٨٧(

  . ٧٩، ص ٥) همع الهومع، السیوطي، ج ٨٨(

 -هــ١٤٢٦، ١ط ، ١جنَّشـر والتَّوزیـع، بیـروت، لبنـان،، دار الفكـر للطباعـة والبَّیة، الغالیینيجامع الدروس العر   ) ٨٩(

  . ١١٥م، ص ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧

  . ٢٢، ص ٢ج  )  في علم النحو، أمین على السید،٩٠(



ب المغني: (اسم الفاعل هو اسـٌم مصـوغ للداللـة علـى الحـدث ومـن وقـع وجاء في كتا

  . )٩١(منه أو تعلَّق به، على جهة الحدوث والطروء)

یداوي أنَّ كلمة (حدوث) في التَّعریف باسم الفاعل، ال معني لها؛ وذلك في  ویري الصِّ

ن أْن نتغافــَل قولــه: (وفــي إیــراد كلمــة "حــدوث" تشــویٌش وٕاقحــام ال مســوِّغ لــه، وقــد كــان یمكــ

  . )٩٢(عنها، فال نتوقف عندها

ــابقة الســم الفاعــل، نخلــص إلــى أنَّ اســم الفاعــل هــو:  وبــالنظر إلــى هــذه التَّعریفــات السَّ

الوصــف الــذي یــدلُّ علــى فاعــل الحــدث، ویجــري مجــرى الفعــل فــي إفــادِة الحــدوث. ولــیس 

  ن ذلك. الحدوْث أمرًا الزمًا؛ فلربما ُأرید منه معنى الثبوت، وسیأتي بیا

  داللة الثُّبوت والحدوث في اسم الفاعل: 

إنَّ مسألة الحدوث والثُّبوت في اسم الفاعل مسألٌة خالفیة بین النُّحـاة، وقـد وردت فیهـا 

  أقوال كثیرة وآراء متضاربة. 

  . )٩٣(وقد ورد أنَّ اسم الفاعل هو: (ما دلَّ على الحدث والحدوث وفاعله)

شبهة: (ما اُشتق من فعـٍل الزم لمـن قـام بـه علـى معنـى كما قرر النحاة أنَّ الصفة الم

  . وسیأتي ذلك في بابه. )٩٤(الثبوت)

  ویبدو أنَّ الثبوت مختٌص بالصِّفة المشبهة، أمَّا الحدوث فهو في اسم الفاعل. 

  السم الفاعل.  -الحدوث والثبوت–ونري أنَّ هناك ترددًا في إثبات هذه القاعدة 

فات الدَّالة على الثُّبـوت، صـفات مشـبهة باسـم الفاعـل، وٕاذا فقد أورد األزهري: أنَّ ال صَّ

ـفات الدَّالـة علـى الثبـوت  ُقصد بها الحدوث عندها ستكون أسماء فاعلین، حیث یقـول: (الصِّ

  . )٩٥(صفات مشبهة باسم الفاعل، إالَّ إذا ُقصد بها الحدوث فهي أسماء فاعلین)

                                                             

ــرف، عبــد الحمیــد مصــطفي السَّــید، دار صــنعاء للنَّشــر والتوزیــع، عمــان، األردن، ط   ) ٩١( ، ١المغنــي فــي علــم الصَّ

  . ٢٠٠م، ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٨

ــالح مصــــطفي، دار الثقافــــة، قطــــر، الدوحــــة، ج   ) ٩٢( ، ١، ط ٢الكفــــاف، یوســــف الصــــیداوي، تحقیــــق: عــــدنان صــ

  . ٦٣٩م، ص ١٩٩٦ -هـ١٤٢١

،  ٣ي الـدین ، مطبعـة السـعادة مصـر جیـضح المسالك إلى ألفیـة ابـن مالـك ، ابـن هشـام ، تحقیـق محمـد محأو   ) ٩٣(

  . ٢٩٤م ، ص ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥ ٤ط

  . ٥٠٠م، ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١، ط ٣شرح كافیة ابن الحاجب، الرَّضي، ج   ) ٩٤(



ت: "زیــٌد ُمْنطِلــق" فقــد أثبــَت ثیــرًا: (فــإذا قلــفقــد ورد أنَّ اســم الفاعــل یــدلُّ علــى الثبــوت ك

نطالق فعًال له من غیر أن تجعله یتجدد ویحدث منه شیئًا فشیئًا، بـل یكـون المعنـى فیـه اال

  . )٩٦(كالمعني في قولك: زیٌد طویل، وعمرٌو قصیر)

نَّ اسم الفاعل یخرج عن قید الحدوث إلى ما هو على وزن الفاعـل إذا لـم إكما قیل : 

، وُمقوِّر)٩٨(وشاِزب )٩٧(عني الحدوث نحو: فرٌس ضاِمریكن بم
)١٠٠(.)٩٩( .  

وقــد ورد اســم الفاعــل الــدَّال علــى الثبــوت فــي القــرآن كثیــرًا، فهنــاك ألفــاظ كثیــرة نحــو: 

  "الفاسقون" "الخاسرون" "السَّاجدون" "المحسنون" "الكافرون"... إلخ. 

بــوت فــي القــرآن الكــریم: وفــي البحــر المحــیط إشــارات إلــى داللــة اســم الفاعــل علــى الثُّ 

ــْوْا ِإلَــى َشــَیاِطیِنِهْم َقــاُلوْا ِإنَّــا َمَعْكــْم نحــو قولــه تعــالى:  َذا َخَل ــا َوإِ َوإَِذا لَُقــوْا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َقــاُلوْا آَمنَّ

ــر عــِن إ، حیــث یشــیر إلــى أنهــا جملــة اســمیة مؤكــدة ب)١٠١(ِإنََّمــا َنْحــُن ُمْســَتْهِزُئونَ  نَّمــا، ُمْخَب

فیهــا باســم الفاعــل الــذي یــدلُّ علــى الثبــوت، وأنَّ االْســِتهزاَء وصــٌف ثابــت لهــم، ال أنَّ  المبتــدأ

  . )١٠٢(ذلك تجدد عندهم، بل هو من خلقهم وعادتهم مع المؤمنین

َأْم ُكنـُتْم ُشـَهَداء ِإْذ َحَضـَر َیْعقُـوَب اْلَمـْوُت ِإْذ َقـاَل ِلَبِنیـِه َمـا َتْعُبـُدوَن وفي قولـه تعـالى: 

ـــدِ  ـــا َواِحـــًدا ِمـــن َبْع ـــَماِعیَل َوإِْســـَحَق ِإَلًه ـــَراِهیَم َوإِْس ـــَك ِإْب ـــَه آَباِئ ـــُد ِإَلَهـــَك َوإَِل ـــاُلوْا َنْعُب ـــُه ي َق َوَنْحـــُن َل

. (ذكر هذه الجملة االسمیة المخبر عن المبتدأ فیها باسم الفاعل الدال علـى )١٠٣(ُمْسِلُمونَ 

  . )١٠٤(الثبوت، ألن االنقیاد ال ینفكون عنه دائمًا)

                                                                                                                                                                                          

  . ٧٨، ص ٢شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج   ) ٩٥(

م، ١٩٧٨، عبـد القـاهر الجرجـاني، تحقیـق السـید محمـد رضـا، بیـروت، دار المعـارف للطباعـة، دالئل اإلعجاز  ) ٩٦(

  . ١٩٣ص 

  ) ضامر: قلیل اللحم. ٩٧(

  ) شاِزب: شُزب شزوبًا: َضُمر. ٩٨(

  . ٥٢٤، ص ٢، و(قور) ج ٢٣٢، ص ١) مقوِّر: واسع الصدر. انظر الصحاح للجوهري (شذب) ج ٩٩(

  . ٤٨٤، ص ٣) شرح الكافیة، الرضي، ج ١٠٠(

  ). ١٤) سورة البقرة، اآلیة (١٠١(

  . ٢٠٢م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١ط  ١) البحر المحیط، أبوحیان األندلسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ج١٠٢(

  ). ١٣٣) سورة البقرة، اآلیة (١٠٣(

  . ٥٧٤، ص ١) البحر المحیط، ج ١٠٤(



علـى  -قلـیالً –لة اسم الفاعل على المعنـي المجـرد الحـادث، أغلبیـة؛ ألنَّـه قـد یـدلُّ ودال

ــریح لصــیغته  المعنــى الــدَّائم، أو شــبه الــدائم، وشــرط هــذه الداللــة أن تكــون هــي المعنــي الصَّ

ــه المعنــي إلــى الــدَّوام أو شــبهه، مــع بقــاء اســم الفاعــل علــى  اللفظیــة، أو أن توجــد قرینــة توجِّ

ة به. صیغته وصورت   ه الخاصَّ

وقـــد تكـــون القرینـــة لفظیـــة كإضـــافة اســـم الفاعـــل إلـــى فاعلـــه نحـــو: راجـــُح العقـــِل رابـــط 

  الجأِش، حاضر البدیهة، واألصل: راجٌح عقلُه، رابٌط جأشُه حاضرٌة بدیهُته. 

  .)١٠٥(َماِلِك َیْوِم الدِّینِ معنویة، كما في قوله تعالى:  -القرینة–كما قد تكون 

  األكواِن.  وكقولك: یا خالقَ 

فهــذه األوصــاف المتعلقــة بــاهللا عــزَّ وجــل، ال یمكــن أن تكــون طارئــة، أو عارضــة أو 

كانـت تلـك  ذلـك ال یناسـب المـولى سـبحانه ومـن ثـمّ  مؤقتة بـزمن ثـم تنقضـي بانقضـائه، ألنّ 

یغ صفات مشبهة ولیست (اسم ها على صیغة (فاعل) فـالوزن وحـده ) برغم أنّ ینفاعل اءالصِّ

  . )١٠٦(ي الداللة على الحدوثلیس كافیًا ف

أو الثبوت، فالبدَّ معـه مـن القرینـة التـي تعـیِّن أحـدهما، وتزیـل عنـه اللـبس واالحتمـال، 

  . )١٠٧(كي یمكن القطع بعد ذلك بأنه اسم فاعل أو صفة مشبهة

ویبدو واضحًا أنَّ داللة اسم الفاعل على الثُّبوت كما جاء في البحر المحـیط، أو فیمـا 

اف المتصلة بالخالق عـزَّ وجـل ُتخرجـه مـن دائـرة الـذین یـَرْون أنـه ال یـدلُّ إالَّ یتعلَّق باألوص

ــا داللتــه علــى  علــى الحــدوث ولنقــل إن داللــة اســم الفاعــل علــى "الحــدوث" هــي األصــل، وأمَّ

ـــیاق. وهـــذا ال یخرجـــه إلـــى الصـــفة المشـــبهة وٕان دلَّ علـــى  "الثبـــوت" فهـــي فـــرٌع یقتضـــیه السِّ

  داللتها. 

  

                                                             

  ). ٤) سورة الفاتحة، اآلیة (١٠٥(

  . ٢٣٩ – ٢٣٨م، ص ١٩٩٩، ١٢، ط ٣ج ) النحو الوافي، عباس حسن، ١٠٦(

  . ٢٤٢، ص ٣) النحو الوافي، مرجع سابق، ج ١٠٧(



  انيالمبحث الث

  الصِّياغة الصَّرفّية السم الفاعل

  أوًال: صوغه من الفعل الثُّالثي المجرد: 

  ُیصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي المجرد على وزن (فاِعل). 

جاء في حاشیة الخضري: إذا ُأرید بناء اسم الفاعِل من الفعـل الثالثـي جـيء بـه علـى 

وزن (َفَعـل) بفـتح العـین متعـدیًا كـان أو  مثال (فاِعل)، وذلك مقیٌس في كـلِّ فعـل كـان علـى

  . )١٠٨(الزمًا. نحو: َضَرب فهو َضارِب، َذَهب فهو َذاِهب، َغَزا فهو َغازٍ 

كما ورد ذلك في قول المیداني: (كل فعٍل ماضیه على (َفَعل) بفتح العین فِإنَّ النَّعـت 

مــن أن یكـــون  علــى َفاِعــل فــإن كــان الفعــُل علــى وزن (َفِعــل) بكســر العــین، وهــو ال یخلــو

متعدیًا أو الزمًا، فِإن كان متعدیًَّا فالقیاس أن یأتي اسم الفاعل منه على وزن (َفاِعـل) نحـو 

  َرِكب فهو َراكِب. 

ْن كان الزمًا فإنَّ اسـم الفاعـل یـأتي علـى (َفِعـل) نحـو: َتِعـَب فهـو َتِعـٌب وهـذا هـو إأما 

  القیاس. 

  . )١٠٩(ِعب فهو الِعبوربما جاء على فاعل نحو َضِحك فهو َضاِحك ولَ 

ومفاد ما تقدم أنَّ بناء اسم الفاعل مـن الثالثـي المفتـوح العـین، متعـدیًا كـان أو الزمـًا، 

  یأتي على (فَاِعل) 

  وٕاْن كان مكسورها، فالمتعدى على وزن (َفاِعل)، وقیاس الالَّزم على (َفِعل). 

  ومما ورد في القرآن الكریم: 

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْیِدَیُهَما َجَزاء ِبَما  َكَسَبا  من (َفَعل) المتعدى: قوله تعالى:

  . )١١٠(َنَكاًال مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِزیٌز َحِكیمٌ 

ـــه تـــاء  ـــارق، لحقت اســـم الفاعـــل: (الســـارق)، مـــن الفعـــل (َســـَرق)، والسَّـــاِرقة مؤنـــث السَّ

  التأنیث. 

                                                             

  . ٣٣م، ص ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ ٢) حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل ، دار الفكر، بیروت ج١٠٨(

  . ٢٣) نزهة الطرف في علم الّصرف، المیداني، ص ١٠٩(

  ). ٣٨سورة المائدة، اآلیة (  ) ١١٠(



لَـِئَك َجَزآُؤُهم مَّْغِفـَرٌة مِّـن رَّبِِّهـْم َوَجنَّـاٌت َتْجـِري ِمـن ُأوْ ومن (َفِعل) المتعدى قوله تعالى: 

  . )١١١(َتْحِتَها األَْنهَاُر َخاِلِدیَن ِفیهَا َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلینَ 

  اسم الفاعل (العاملین) جمع عامل من (عِمل) مكسور العین. 

ــــإنْ كمــــا جــــاء اســــم الفاعــــل مــــن (َفِعــــل) المتعــــدى قولــــه تعــــالى:  ــــُتْم َفِرَجــــاًال َأْو  َف ِخْف

  . )١١٢(ُرْكَباناً 

ُكُب: التي تحمل القوم   . )١١٣(ُركبان: جمع راكب من (َرِكَب)، وهم راكبو الدَّابَّة، والرُّ

ـا َرَأى الشَّـْمَس َباِزَغـًة َقـاَل َهــَذا َربِّـي َهــَذا كما جاء من (َفَعل) الـالزم قولـه تعـالى:  َفَلمَّ

  . )١١٤(َقاَل َیا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء مِّمَّا ُتْشِرُكونَ  َأْكَبُر َفَلمَّا َأَفَلتْ 

  اسم الفاعل: (َبازغة) من الفعل (َبَزَغ)، مؤنث (َباِزغ) 

  . )١١٥(والَبْزُغ: الشَّق؛ كأنه َیشقُّ بنوره الظلمة، ُیقال: َبَزَغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع

ــا َوْیَلتَــا ومــن (َفِعــل) الــالزم قولــه تعــالى:  ــَل َهـــَذا اْلُغــَراِب َقــاَل َی ــوَن ِمْث َأَعَجــْزُت َأْن َأُك

  . )١١٦(َفُأَواِرَي َسْوءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمینَ 

  اسم الفاعل (النادمین)، جمع ناِدم من الفعل (َنِدم). 

وقد یأتي مكسور العین (َفِعل) على وزن َفْعالن مثل: َعِطـش فهـو َعْطَشـان، وَصـِدئ 

ان. كمـا یـأتي (َفِعـل) علـى أْفعـل نحـو: َسـِود فهـو َأْسـود. وٕالـى ذلـك یشـیر یَّـر فهو َصـْدیان، و 

  ابن مالك بقوله: 

  

  

                                                             

  ). ١٣٦( سورة آل عمران، اآلیة  ) ١١١(

  )٢٣٩سورة البقرة، اآلیة (  ) ١١٢(

، ص ٥العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق: مهـدي المخزومـي، إبـراهیم السَّـامرائي، مـادة (ر ك ب)، ج   ) ١١٣(

٣٦٣ .  

  ). ٧٨سورة األنعام، اآلیة (  ) ١١٤(

، ص ٧م، ج١٩٦٧ -هــ١٣٧٨، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، دار الكتاب العربي للطباعـة والنشـر، القـاهرة  ) ١١٥(

  . ٤١٨، ص ٨، وانظر لسان العرب، ج ٢٦

  ). ٣١) سورة المائدة، اآلیة (١١٦(



  وأْفَعٌل َفْعالُن نحو َأِشر * وَنْحُو َصْدَیان ونحو اَألْجَهر

مجيء اسم الفاعل من (َفِعـل) مكسـور العـین قلیـٌل ونـادر،  ویري جمهور النحویین أنّ 

  وكذلك من (َفُعل) المضموم. 

  یقول ابن مالك:  وفیه

  وهو قلیٌل في َفُعْلُت وَفِعْل * َغْیَر ُمَعدَّي َبْل ِقَیاُسه قُِبلْ              

إتیــان اســم الفاعــل علــى وزن (فَاِعــل) مــن مضــموم العــین قلیــٌل  وكمــا أســلفنا مــن أنّ 

  . )١١٧(ه قد ورد، كما في نحو: َحُمض فهو َحاِمضونادر، إال أنّ 

مجــيء فاعــل مــن (َفُعــل) مضــمون العــین مــا نَصــه:  فــي )١١٨(وقــد ذكــر ابــُن خالویــه

ـــرِت المـــرأةُ فهـــي  ـــُرَه الِحمـــاُر فهـــو َفـــارٌِه وَعُق فـــي كـــالم العـــرب َفُعـــل فهـــو َفاِعـــل إالَّ حرفـــان: َف

  .)١١٩(َعاِقر)

فهو فاِرهٌ وهو نادر مثل حـامض.  -بالضم–والفاره: هو الحاذق بالشيء، وقد َفُره َیْفُره 

  البغل. وفارٌه یقال للحمار و 

ــــِره  ــــوَن ِمــــَن اْلِجَبــــاِل ُبُیوتــــًا أشــــر وَبِطــــر، ومنهــــا قولــــه تعــــالى:  -بالكســــر –وَف َوتَْنِحُت

عمـرو ومـن قـرأ (َفـاِرهین) فهـو ي . أي أِشِرین؛ وهذه قـراءة نـافع وابـن كثیـر وأبـ)١٢٠(َفاِرِهینَ 

  . )١٢١(على (َفُره) بالضم، وفارهین أي: حاذقین وهذه قراءة الباقین

 َیُكـوُن القرآن الكریم من (َفُعـل) بضـم العـین قولـه تعـالى: ومما ورد في 
َ
َقـاَل َربِّ َأنَّـى

 اْلِكَبُر َواْمَرأَِتي َعـاِقٌر َقـاَل َكـَذِلَك اللّـُه َیْفَعـُل َمـا َیَشـاءُ 
َ
. اسـم الفاعـل )١٢٢(ِلي ُغَالٌم َوَقْد َبَلَغِني

  ن: (عاِقر) من الفعل (َعُقر)، وفي ذلك آراٌء وحجٌج لبعض الصَّرفیی
                                                             

  . ٣٤، ص ٢انظر حاشیة الخضري، ج  ) ١١٧(

هــ: إشـارة ٣٧٠هو الحسـین بـن أحمـد بـن خالویـه، النحـوي، لـه تصـانیف كثیـرة منهـا: البـدیع فـي القـرآن ت سـنة   ) ١١٨(

  . ١٠١ن، ص التعیین في تراجم النحاة واللغویی

م، ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢لیس في كالم العرب، ابن خالویه، تحقیق: أحمد عبد الغفور عّطار، مكة المكرمة، ط  ) ١١٩(

  . ١٨٠ص 

  ). ١٤٩) سورة الشعراء، اآلیة: (١٢٠(

) حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبوزرعة، تحقیق: سعید األفغاني، مؤسسة الرسالة للنشـر، بیـروت ١٢١(

  . ٥١٩م، ، ص ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢ط ١ج

  . ٤٠) سورة آل عمران، اآلیة: ١٢٢(



إنَّ عــاقرًا وقــع علــى جهــة النســب؛ ألن فُعلــت أســماء الفــاعلین فیــه  )١٢٣(قــال الزَّجــاج:

  . )١٢٤(على فعیلة، نحو: َظُرفت في ظریفة وٕانما عاقر: ذات عقر)

ـرفیین أنَّ مجـيء اسـم الفاعــل مـن (َفُعـل) بالضـم شـاذًا. فقـد ورد فــي  ویـري بعـض الصَّ

ذًا مـا ذكـروه مـن َفُعـل فهـو فاِعـل: نحـو: َعقُـرت ي: (وممـا عـدوه شـااللِّسان نقًال عن ابن جنّ 

  . )١٢٥(المرأُة فهي عاِقر)

كمــا أنَّ هنــاك مــن یــري أنَّ ذلــك مــن تــداخل لغتــین؛ وذلــك نحــو َطهُــرت المــرأُة فهــي 

  . )١٢٦(طَاِهرة، وَطَهرت بالفتح

  . )١٢٨(: (َعَقرِت المرأُة أي صارت عاقًر))١٢٧(قال الرازي -أي لغة الفتح-وعلى هذا 

  ابن عقیل إلى غیر ذلك حیث قال: (َعِقرْت المرأة فهي عاِقر) بالكسر. وقد ذهب 

وكما تقدم من أن اسم الفاعل بزنة (فاِعل) من مضموم العین یأتي شاذًا فقد ورد بأنَّ 

(عاِقر) جاءت على صیغة اسم الفاعل، وهي في معني الصـفة المشـبهة. وهـذا مـا ورد فـي 

  . )١٢٩(الزم، ولیس وصفًا طارئاً  البحر المحیط من أنَّ (الَعْقر) أمرٌ 

  وهذا مما ال یجب التسلیم به؛ ذلك أن العقر لیس أمرًا الزمًا. 

  . )١٣٠(وقیاس الوصف من (َفُعل) بالضَّم: َفعیل كظریف وشریف، ودونه

  أي: أنَّ اسم الفاعل من (َفُعل) مضموم العین یأتي قیاسًا على األوزان التالیة: 

  یف، َشُرف شریف. َفعیل: وذلك نحو: َظُرف َظر 

                                                             

هـــ، مــن مؤلفاتــه ٣١٠) هــو أبوٕاســحاق بــن محمــد بــن الســري، الزجــاج، أقــدم أصــحاب المبــرد، تــوفى یــوم الجمعــة س ١٢٣(

  .٩٠، ص ١معاني القرآن، االشتقاق، وغیرها، الفهرس: ابن الندیم، ج

  . ٤١٢، ص ١وتحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي، بیروت، ج ) معاني القرآن وٕاعرابه، الزجاج شرح١٢٤(

  . ٥٩١، ص ٤) لسان العرب، ابن منظور، مادة (عقر) ج١٢٥(

  ، (طهر). ٩٤٩) المصباح المنیر، الفیومي، ص ١٢٦(

) هو محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، صاحب مختار الصحاح من كتبه: شروح المقامات الحریریـة: األعـالم، ١٢٧(

  . ٥٥، ص ٦الزركلي، ج

  . ٤٤٥) مختار الصحاح، الرازي، (عقر) ص ١٢٨(

، ٢ج م،١٩٩٣هــ، ١٤١٣، ١دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان،ط ،األندلسـي تفسـیر البحـر المحـیط، أبوحیـان  ) ١٢٩(

  .٤٧٠ص 

  . ٧٨، ص ٢شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج   ) ١٣٠(



ـــل) علـــى (َفعیـــل) وذلـــك نحـــو قبـــیح، ووســـیم،  وقـــد ذكـــر ســـیبویه ذلـــك؛ أي قیـــاس (َفُع

  . )١٣١(وجمیل

هـــو األصـــل، حیـــث یقـــول: (والفعـــل الـــذي هـــو لفعیـــل فـــي  )١٣٢(و(فعیـــل) عنـــد المبـــرد

  . )١٣٣(األصل إنَّما هو ما كان على (َفُعل) نحو: كرم فهو كریم و(َشُرف) فهو َشِریف)

جي على هذا الوزن نعتًا من (َفْعل) فیقول: (وما كان على (َفُعل) بضم واقتصر الزجا

  . )١٣٤(العین فاسم الفاعل منه على فعیل)

ــًال) و(فعــیال) یكــادان یطــردان فــي  ونجــد ابــن مالــك یــذكر فــي الكافیــة الشــافیة أن (َفْع

  حیث قال:  )١٣٥(النَّعت من (َفُعل) وجعلها األْولى في األلفیة

ْخِم َوالَجِمْیل والِفْعُل ِجُملْ وَفْعٌل َأْولى وفَ    ِعیٌل َبَفُعْل * كالضَّ

  إذن فمن األوزان التي تطرد لقیاس اسم الفاعل من (َفُعل): 

 -أي دون َفْعـل وَفْعیــل–َفْعـل: بفـتح الفـاء وسـكون العـین نحـو: َشـْهم وَضـْخم ودونهمـا 

  یأتي على األوزان اآلتیة: 

  ب أي: أحمرَّ إلى ُكدرة. أْفَعل: نحو أخطب، أي: َخُطِب فهو َأْخط

   *َفَعل: بفتحتین: كَبُطل فهو َبَطل، وَحُسن فهو َحَسن.

                                                             

  . ٢٨، ص ٤الكتاب، سیبویه، ج  )١٣١(

یزید بن عبداألكبر أبوالعباس المبرد ، وكان غزیر األدب، كثیر الحفظ، من اإلثارة فصیح اللسان  ) المبرد :محمد بن١٣٢(

، قـرأ كتــاب ســیبویه عـن الجرمــي ، ثــم المـازني ، مــن تالمیــذه ابـن الســراج ، ولــه مـن الكتــب (الكامــل، والمقتضــب ، 

  .. ٣/٢٤١هـ ، إنباه الرواة :٢٨٦واالنتقام) 

  . ١١٢هـ ، ص ١٣٩٩،  ٢یق محمد عبدالخالق عضیمة ، القاهرة ، جالمقتضب، المبرد، تحق  )١٣٣(

  .٣٠٠الجمل في النحو، الزجاجي، ص   ) ١٣٤(

  . ٢٢٢٢، ص ٤شرح الكافیة الشافیة، ابن مالك تحقیق : عبدالمنعم هریدي ، ج   ) ١٣٥(





  َفَعال: بالفتح: نحو َجُبن فهو َجَبان. 

  ُفَعال: بالضم والفتح: نحو ُشجاع وُفرات

  ُفُعل :بضمتین : نحو َجُنب فهو ُجُنب

فاِعـْل: نحـو فَـُره  ِفُعل: بكسر فسكون: َعْفر فهو ِعْفر، أي شجاع ماكر، وِمْلح وعلى:

  .)١٣٦(َفاِره، َحْمض َحاِمض. كما سبق ذكره

  وكذلك هنالك أوزاٌن أخرى السم الفاعل من (َفُعل) مضموم العین. 

  : )١٣٧(وقد ورد من هذه األوزان

  َفِعل: بالفتح والكسر، نحو َحُصر فهو َحِصر، َخُشَن فهو َخِشن. 

  . )١٣٨(َفُعول: نحو حصور

                                                                                                                             .)١٣٩(رُفْعل: بضم فسكون، نحو ُغمْ 

اء، أي وضيء    َفعَّال: نحو وضَّ

  ِفُعالن: قالوا: َصُرع فهو َصْرعان. 

  . )١٤٠(: بالفتح والضم، نحو َنُدس، وَنُطسَفُعل

  أنَّ بناء (َفاِعل) من (َفَعل) مفتوح العین یأتي على (َفاِعل).  -فیما سبق –وقد عرفنا 

ولكن: قد یستغنون عن صیغة (َفاِعل) من (َفَعل) المفتوح بغیرها من الصِّیغ فیتركون 

  . )١٤١(القیاس المطَّرد، ویستعملون غیره

الهمــع أوزان اسـم الفاعـل مـن (َفَعــل) المفتـوح، والتـي وردت بغیــر  وذكـر السَّـیوطي فـي

  قیاس. وهذه األوزان هي: 

                                                             

  . ٧٨، ص ٢) شرح التصریح على التوضیح، ج١٣٦(

  .١٦٩، ص  ٢) همع الهوامع ، السیوطي ، ج١٣٧(

  .١٣٠صر: الحصر : التصنیف ، والحصور : الذي ال یأتي النساء : المفردات (حصر) ص ) ح١٣٨(

  .٤٨٧، ص  ٢) غمر : یقال : رجل : لم یجرب األمور : الصحاح (غمر) ج١٣٩(

) ندس : یقال : رجل ندس وندس : أي فهم ونطس : التنطس : المبالغة في التطهیر ، ویقـال: رجـل نطـس ونطـس ١٤٠(

، ١٦٣(نـــدس) ص  ٣س مثـــل : فیســـق ، ونطاســي ، والنـــاطس : الجاســـوس. الصـــحاح ، جویقــال للمتطیـــب : نطـــ

  .١٦٥نطس) ص ٠و

  . ٧٨، ص ٢) شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج١٤١(



: َعِفْیف، وَخفَّ فهو َخِفیف، وذكر أبوحیان، َعِریف، وَعریج. َفعِ    یل: نحو عفَّ

  َفُعول: نحو: َنُعوس وَقُؤول. 

  َفْیِعل: نحو: َماَت فهو َمیِّت، وَساَد فهو َسیِّد. 

  اَد فهو َجَواد. َفَعال: نحو جَ 

  َفْعالن: نحو َنْعسان وهذا في المذكر. 

  َفْعلي: نحو: َنْعسي ... المؤنث. 

  َفْیعالن: نحو َبیَّحان من َباَح. 

وزنـین آخـرین همـا: َفِعـل: نحـو:   )١٤٣(وزاد أبوحیان )١٤٢(َفْوِعل: نحو: َخْوتع من َخَتع

  عوق، وقطع. 

  . )١٤٤(ُمْفِعل: نحو ُمِلم، وُمِعم، وُمْفِجع

كما تقدم إنَّ قیاس اسم الفاعـل مـن (فعـل) المفتـوح العـین یكـون علـى (فاعـل)، ویـأتي 

  ذلك كثیرًا مطردًا سواء كان متعدیًا أو الزمًا. 

  كما یأتي على غیر (فاعل) قلیًال، كما في األوزان السابقة وهذا معني قوله: 

  *وبسوي الفاعل قد یغني فعل* 

  صوغه من الفعل الُثالثي المضعَّف: 

ُیصـــاغ اســـم الفاعـــل مـــن الفعـــل الثالثـــي المضـــعف نحـــو: مـــد، وشـــد، ورد علـــى وزن 

(فاعل). وذلك بإدغام المثلین، فاسم الفاعل من (ضل) هو (ضـال) والـذي أصـله (ضـالل) 

  . )١٤٥(حیث التقي المثالن وسكن أولهما فادغم في الثاني

الَمغُضـــــوِب َعَلـــــیِهْم وََال  ِصـــــَراَط الَّـــــِذیَن َأنَعمـــــَت َعَلـــــیِهْم َغیـــــرِ وذلـــــك كقولـــــه تعـــــالى: 

الِّینَ    . )١٤٦(الضَّ

                                                             

ًا : أي سـار بهـم فـي ح. وفتح في األرض : أي ذهب ، یقال : فتح الدلیل بالقدم فتو ١٦٩، ص ٢) همع الهوامع، ج١٤٢(

  .٤٦١) ص (ضع ٣الظلمة : الصحاح ، ج

 ) أبوحیان: محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان األندلسي الغرناطي ، مصنفاته نیفت عن الخمسین ومنها١٤٣(

،  ٧٤٥یر  غف(البحر المیحط في تفسیر القرآن الكریم العظیم ، والتذكرة في النحو ، وشرح التسهیل) قرآ علیه الجم ال

  .٢٩٠إشارة التعیین ص 

ــرب ١٤٤( ــاس ، ط) ارتشــاف الضَّ  -هــــ ١١٤٠٤مـــن لســان العـــرب ، أبوحیــان األندلســي ، تحقیـــق : مصــطفي أحمـــد النمَّ

  .٢٣٣ص  ١، ج١٩٨٤

  . ٣٤م، ص ١٩٤٠ -هـ١٣٦٠) إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم،ابن خالویه، دار الكتب المصریة،القاهرة، ١٤٥(

  . ٧) سورة الفاتحة، اآلیة: ١٤٦(



  اسم الفاعل: (الضالین) جمع (ضال) من الفعل (ضل). 

یَن ِبــِه ِمــْن َأَحــٍد ِإالَّ ِبــِإْذِن الّلــهِ وكـذلك نحــو قولــه تعــالى:  . وقولــه )١٤٧(َوَمــا ُهــم ِبَضــآرِّ

  . )١٤٨(َوإِن ُیِرْدَك ِبَخْیٍر َفَال َرآدَّ ِلَفْضِلهِ تعالى: 

یــه تكـــون صــیغة (فاعـــل) مـــن الثالثــي المضـــعف، بتشـــدید الحــرف األخیـــر، وهـــو وعل

  . )١٤٩(الحرف الذي تظهر علیه حركات اإلعراب الثالث

وذكر صبري المتولي فیما یخـص بنـاء اسـم الفاعـل مـن الفعـل الثالثـي المضـعف: أن 

الفعـل المضــعف قـانون التحلیـل یسـتلزم الرجـوع إلـى الكلمـة النـواة أو الوحـدة الثالثیـة، فمـثًال: 

(عــد) اســم الفاعــل منــه عــاّد، والصــیغة األصــلیة الســم الفاعــل هــي (عــادد) فــالتقي صــوتان 

متحركان (الدال األولـي والثانیـة) فـتم اإلدغـام، وسـببه هـو التقـاء المثلـین، وصـارت الصـیغة 

المعدلـــة (عـــاد) والمیـــزان الصـــرفي عنـــد العلمـــاء (فاعـــل) ولكـــن المیـــزان الصـــوتي المطـــابق 

  . )١٥٠(المقطعي هو (فال) للنظام

  اسم الفاعل من الفعل الثالثي المهموز: 

ُیصــاغ اســم الفعــل مــن الثالثــي المهمــوز علــى وزن (فاعــل) ســواء أكانــت عــین الفعــل 

همزة نحو: (سأل) واسم الفاعل (سائل) أم كانت الم الفعل نحو: (قرأ) واسم الفاعل (قارئ) 

، أخذ، أفل.... إلخ فإنها تمد في اسـم الفاعـل أما إذا كانت فاء الفعل همزة نحو: أكل، أمر

َوَشــَجَرًة َتْخــُرُج ِمــن ُطــوِر .... إلــخ ومنــه قولــه تعــالى: )١٥١(فنقــول: آكــل، آمــر، آخــذ، آفــل

  . )١٥٢(َسْیَناء تَنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ لِّْآلِكِلینَ 

  اسم الفاعل: (اآلكلین) جمع آكل من الفعل (أكل). 

                                                             

  . ١٠٢) سورة البقرة، اآلیة: ١٤٧(

  . ١٠٧ورة یونس، اآلیة: ) س١٤٨(

  . ٧٧م، ص١٩٩٨) الصرف الوافي، هادي نهر، دار األمل للنشر والتوزیع، إربد، األردن، ١٤٩(

) علم الصرف العربي، أصول البناء وقوانین التحلیل، صبري المتولي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ١٥٠(

  . ٤٦ص 

، مراجعــة: عبــده الراجحــي، رشــدي طعیمــة محمــد علــي ســحلول، إبــراهیم ) الصــرف الكــافي، أیمــن أمــین عبــد الغنــي١٥١(

  . ١٢٦م، ص ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١بركات، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

  . ٢٠) سورة المؤمنون، اآلیة: ١٥٢(



  . )١٥٣(َذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلینَ َقاَل َهـوقوله تعالى: 

  . )١٥٤(اسم الفاعل: (اآلفلین) جمع (آفل) من الفعل (أِفل) بمعني غاب

  .)١٥٥(مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتَهاوقوله تعالى: 

  اسم الفاعل (آخذ) من الفعل (أخذ). 

َوآَتى اْلَماَل َعلَـى ُحبِّـِه َذِوي اْلُقْرَبـى لعین قوله تعالى: اسم الفاعل مهموز ا ةومن أمثل

  .  )١٥٦(َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوالسَّآِئِلینَ 

اسم الفاعل: (السائلین) جمع (السائل)، من الفعل (سـأل). وقـد وردت كلمـة (السـائل) 

   .)١٥٨(، كما وردت بمعني المستضعف)١٥٧(بمعني الفقیر

َوَلَقـْد َعِلْمـُتُم الَّـِذیَن اْعتَـَدوْا ِمـنُكْم ِفـي ومن أمثلة اسم الفاعل مهموز الالم قوله تعالى: 

  . )١٥٩(السَّْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئینَ 

ــئ) والفعـــــل (خســـــئ) وهـــــو فعـــــل الزم بمعنـــــي  اســـــم الفاعـــــل (خاســـــئین) جمـــــع (خاســـ

  . )١٦٠((بعد)

  عل الثالثي المعتل: ثانیًا: صوغه من الف

والمعتل: هو ما كان أحد حروفه حـرف علـة، وقـد یكـون حـرف العلـة فـي أولـه یسـمي 

الفعــل مثــاًال، وٕان كــان فــي وســطه ســمي أجوفــًا، أمــا إن كــان حــرف العلــة فــي آخــره فیســمي 

ناقصـــًا. كمـــا قـــد یجتمـــع فیـــه حرفـــا علـــة، بـــأن یكـــون معتـــل األول واألخیـــر ویســـمي اللفیـــف 

  وعي، وني. المفروق نحو: 

  أو معتل الثاني واألخیر ویسمي اللفیف المقرون نحو: غوي، طوى. 

                                                             

  . ٧٦) سورة األنعام، اآلیة: ١٥٣(

  . ١٩)، ص ) مختار الصحاح، الرازي، باب األلف، مادة (أفل١٥٤(

  . ٥٦) سورة هود، اآلیة: ١٥٥(

  . ١٧٧) سورة البقرة، اآلیة: ١٥٦(

  . ٣٠١، ص ٧) العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، مادة (سأل)، ج١٥٧(

ــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه التأویــل : تــألیف أبــي القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــر ١٥٨( ) الكشــاف عــن حق

  .١/٣٣١لبنان د.ت  –هـ)، دار المعرفة ، بیروت ٥٣٨ – ٤٦٧الزمخشري الخوارزمي (

  . ٦٥) سورة البقرة، اآلیة: ١٥٩(

  . ١٠٢م، ص١٩٨١ -هـ١٤٠١، ٢ط ١) معاني القرآن، األخفش، تحقیق، فائز فارس ج١٦٠(



أ/ المثـال: ومــن أمثلـة اســم الفاعـل مــن الفعـل (المثــال): َوَصـل، واِصــل، َیـِئس َیــاِئس، 

  وِسع واِسع. 

  . )١٦١(َوالّلُه ُیْؤِتي ُمْلَكُه َمن َیَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِلیمٌ ومنه قوله تعالى: 

  فاعل (واسع) وقد وردت فیه ثالثة آراء: اسم ال

ه علــى معنــي النســب، أي ذو ســعة، كقــولهم: الِبــن، وتــاِمر، أي صــاحب لــبٍن / إّنــ١

  وتمر. 

  ه جاء على حذف الزائد، واألصل: أوسع فهو ُموِسع. / أنّ ٢

  . )١٦٢(ه اسم فاعل من (وسع) ثالثیاً / أنّ ٣

بقوله: (فالتقدیر علـى  )١٦٣(بوالبقاءه: اسم فاعل من (وسع) وذلك لما ذكره أوالراجح أنّ 

  . )١٦٤(ك تقول: َوَسعنا حْلُمه)هذا: واسع الحلم ألنّ 

َوَمــا َتْســُقُط ِمــن واسـم الفاعــل المعتــل األول بالیــاء نحــو: یــابس كمـا فــي قولــه تعــالى: 

  .)١٦٥(الَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبینٍ َوَرَقٍة ِإالَّ َیْعَلُمَها َوَال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اَألْرِض وََال َرْطٍب وََال َیاِبٍس إِ 

  . )١٦٦(فاسم الفاعل: (یابس) من الفعل (یبس) بمعني (جف)

  ب) اسم الفاعل من األجوف: 

  وذلك نحو: قائم، وبائع، من (قام) و(باع) 

  . )١٦٧(قال سیبویه: (واعلم أن فاعًال منهما مهموز العین)

                                                             

  . ٢٤٧) سورة البقرة، اآلیة: ١٦١(

 ٢، دار العلـم، دمشـق ج) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمین الحلبي، تحقیـق: د. أحمـد محمـد الخـراط١٦٢(

  . وانظر لسان العرب، البن منظور، مادة (وسع). ٥٢٢م، ص ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ط

) أبوالبقــاء العكبــرى : أبوالبقــاء عبــداهللا بــن الحســین بــن عبــداهللا البكــري ، النحــوي ، الضــریر ، قــرأ النحــو واألصــول ١٦٣(

صـنفاته :"إعـراب القـرآن ، واللبـاب فـي علـل البنـاء والفرائض وكانت له معرفة بعلوم القرآن وغوامض العربیـة ، مـن م

  .٢/٣٥، بقیة الوعاة ١٦٤هـ : انظر إشارة التعیین ص ٦١٦واإلعراب" توفي 

) إمـالء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه اإلعــراب والقـراءات، العكبـري، تحقیـق إبـراهیم عطـوة عـوض، مطبعـة الحلبــي، ١٦٤(

  . ١٢٤م ، ص ١٩٦١ -هـ١٣٨٠، ١ط ١مصر ج

  . ٥٩األنعام، اآلیة:  ) سورة١٦٥(

  . ١٥٤،  ٦) مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة (یبس)، ج١٦٦(

  . ٣٤٨، ص ٤) الكتاب، سیبویه، ج١٦٧(



كتابه المقتضب حیث بتفصیل في  -بناء اسم الفاعل من األجوف–وذكر المبرد ذلك 

قال: (فإن بنیت فاعًال من قلت وبعت لزمـك أن تهمـز موضـع العـین؛ ألنـك بنیتـه مـن فعـل 

معتل، وذلك قولك: قائل، وبائع، وذلك أنه كـان قـال وبـاع، فادخلـت ألـف (فاعـل) قبـل هـذه 

كنین، لزمك الحذف اللتقـاء السـا -واأللفان ال تكونان إال ساكنتین -المنقلبة فلما التقت ألفان

أو التحریـــك، فلـــو حـــذفت اللتـــبس الكـــالم، وذهـــب البنـــاء وصـــار االســـم علـــى الفعـــل، تقـــول 

فیهما: قال وباع، فحركت العین ألن أصلها الحركة، واأللف إذا ُحرِّكْت صارت همزة وذلك 

  . )١٦٨( قولك: قائل، وبائع)

العـین وجاء في كتاب المنصف: (وأما فاعٌل من قـام وبـاع فإنـه ُیعتـل وُیهمـز موضـع 

  . )١٦٩(منه فتقول: بائع وقائم، وجمیع ما ُأِعّل فعله ففاِعٌل ُمنه معتل)

ومعنى ذلك أنَّ عین الفعـل إذا كانـت ُمَعلَّـة، فإنهـا تنقلـب فـي اسـم الفاعـل همـزة نحـو: 

  (باع) بائع، و(قام) قائم، و(قال) قائل... إلخ. 

َفَناَدْتــُه اْلَمآلِئَكــُة ى: وممــا ورد فــي القــرآن الكــریم مــن اســم الفاعــل األجــوف قولــه تعــال

  . )١٧٠(َوُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ الّلَه ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیـى ُمَصدِّقاً 

اسم الفاعل (قائم) من الفعل الثالثي األجوف (قام)، وأصل (قائم) (َقاِوم)، قلبت الواو 

  . )١٧١(َال َتْقُتُلوْا ُیوُسفَ  َقاَل َقآِئٌل مَّْنُهمْ همزة لمجیئها بعد ألف فاعل. 

واسم الفاعل من الفعل األجـوف الـذي أصـل ألفـه (یـاء) مثـل: خائـب مـن الفعـل خـاب 

  . )١٧٢(ِلَیْقَطَع َطَرفًا مَِّن الَِّذیَن َكَفُروْا َأْو َیْكِبَتُهْم فََینَقِلُبوْا َخآِئِبینَ كما في قوله تعالى: 

خــاب یخیــب، وأصــله (خایــب) وفیــه  اســم الفاعــل (خــائبین) جمــع خائــب، مــن الفعــل

  قلبت الیاء همزة، لوقوعها بعد ألف فاعل، كما هو معروف في القاعدة المطردة. 

أي هــذه –أمــا مــا كانــت عــین فعلــه حــرف علــة متحركــًا نحــو (َعــِور)، و(صــید) فإنهــا 

  ال تُقلب همزة في اسم الفاعل.  -العین
                                                             

  . ٩٩، ص ١) المقتضب، المبرد ، ج١٦٨(

  . ٢٤٤م، ص ١٩١٩ -هـ١٤٩٩، ١) المنصف، ابن جني، ط١٦٩(

  .٣٩سورة آل عمران، اآلیة:   )١٧٠(

  .١٠سورة یوسف، اآلیة:   )١٧١(

  . ١٢٧ران، اآلیة: ) سورة آل عم١٧٢(



ــه: (إن صــحَّ حــرُف الع )١٧٣(وأورد ابــن عصــفور لــة فــي الفعــل صــح فــي اســم مــا نصَّ

  . حیث صحت العین في (عور) ألنه في معنى أعور. )١٧٤(الفاعل نحو: عاور)

: (إنما صـحت الـواو فـي َعـوِرت، لصـحتها فـي أصـله وهـي إْعـَورَّت )١٧٥(قال الجوهري

  . )١٧٦(لسكون ما قبلها)

ومعنــى ذلــك: أن مــا كانــت عــین فعلــه حــرف علــة متحركــًا مــن نحــو: َعــِور، َصــِید، 

ــه همــزة، فلــم نقــل: (عــاِئر) أو وَخــَوي. .. إلــخ لــم ُیعــل إعــالل (قــال) و(بــاع) ولــم تُْقلــب عیُن

  (صاِئد) أو (خائي). 

وٕانمــا ســلمت هــذه العــین فقلنــا: (عــاِور)، (صــاِید)، (خــاِوي)؛ وذلــك ألن أصــلها لــیس 

ُمعــَالً، فكمــا صــحت فــي الفعــل، صــحت كــذلك فــي اســم الفاعــل؛ ألن الفاعــل محمــول علــى 

  عالل. الفعل في اإل

َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَیـٍة َوِهـَي َخاِوَیـٌة َعَلـى ُعُروِشـَها َقـاَل وذلك كما في قوله تعالى: 

  . )١٧٧(َأنََّى ُیْحیِـي َهـَِذِه الّلُه َبْعَد َمْوِتهَا

  . )١٧٨(اسم الفاعل (خاویة) مؤنث (خاو)، من خوت الدار تخوي، أو خوي یخوى

م: أن اســم الفاعــل ممــا هــو معتــل العــین مهمــوز الــالم وفــي معتــل العــین مهمــوز الــال

یــأتي كمــا یــأتي مــن الصــحیح الــالم، غیــر أن المــه تُقلــب (یــاًء) إذا ُهمــزت عینــه بعــد ألــف 

  فاعل. نحو: جاء فهو جاٍء وأصله: جائئي بهمزتین. 

وذكر أبوالعباس هذا في قولـه: (أعلـم أنـك إذا بنیـت مـن شـيء مـن هـذه األفعـال اسـمًا 

اعتل موضـع العـین منـه، فُهمـز علـى مـا وصـفُت لـك فـي (قائـل) و(بـائع). فـإذا  على فاعل

                                                             

) ابن عصفور : أبوالحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي المعروف بابن عصفور النحوي ، اإلشبیلي ، أخذ عن ١٧٣(

 الرتَّاج والشلوبین ، من تالمیذه أبوحیان ، ومن تصانیفه (الممتع فـي التصـریف ، شـرح المقـرش ،شـرح الجزولیـة) 

  .٥/٣٣٠هب م ، ینظر شذرات الذهب في أنباء من ذ٦٦٩

  . ٣٢٨، ص ١) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج١٧٤(

  . ٥٥) هو إسماعیل بن حماد الجوهري، صاحب معجم الصحاح، كان إمامًا في النحو واللغة، إشارة التعیین، ص ١٧٥(

  . ٤٦٩،  ٢) الصحاح، الجوهري، مادة (عور)، ج١٧٦(

  . ٢٥٩) سورة البقرة، اآلیة: ١٧٧(

  . ٢٧٧، ص ٦، ج) الصحاح، الجوهري، (خوي)١٧٨(



همزَت العین التقت هـي والـالم التـي هـي همـزة، فلـزم الهمـزة التـي هـي الٌم القلـب إلـى الیـاء؛ 

لكسـرة مـا قبلهـا، ألنــه ال یلتقـي همزتـان فــي كلمـة إال لـزم اآلخـرة منهمــا البـدل واإلخـراج مــن 

  . )١٧٩(اء" كما تري، وكان األصل: جائئ فقلب، لما ذكرت لك)باب الهمز، فتقول: "ج

وهذا قول جمیع النحویین إال الخلیل بن أحمد الذي یقول فـي ذلـك: (قـد رأیـتهم یفـرون 

إلــى القلــب فیمــا كانــت فیــه همــزة واحــدة اســتثقاًال لهــا، فیقــدمون الم الفعــل، ویــؤخرون الهمــزة 

. وعلـى هـذا )١٨٠(یر العـیُن طرفـًا فیكـون یـاء)التي هـي عـیٌن فیمـا ال ُیهمـز فیـه غیرهـا، لیصـ

  یكون وزن الكلمة (فالع) بدًال عن (فاعل). 

فیــري أنــه لمــا التقــت همزتــان كــان القلــُب الزمــًا، وأن الهمــزة التــي تلــي األلــف هــي الم 

الفعل، والمتأخرة هي عین الفعل التي ُهمزت لالعتالل ومن العرب من یجمع بین الهمزتین 

  . )١٨١(ا قلیل ال یؤخذ بهفیقول: جائئ، وهذ

ویــري الصـــیداوي: أن مــا ذهـــب إلیـــه النحــاة مـــن إعــالل العـــین فـــي اســم الفاعـــل تبعـــًا 

إلعاللهـا فـي الفعــل مـن نحــو: بـائع، قائـل، وكــذلك عـدم إعــالل هـذه العـین فــي اسـم الفاعــل 

نحو: عاور وخاوي، لعدم إعاللها في الفعل، یري أن في ذلك تشویشًا وٕاقحامًا ال مسوغ له، 

  . )١٨٢(حیث كان یجب أن ُیبحث مثل هذه المسائل في باب اإلعالل

اســم الفاعــل –ه ال تشــویش فــي المســألة، فــذكر كــل مــا یتعلــق بالبــاب وتــري الباحثــة أّنــ

ة یعــین علــى ســهولة ة أو النحوّیــمــن إعــالل، وٕابــدال وغیـر ذلــك مــن القضــایا الصـرفیّ  -مـثالً 

  الفهم واإلدراك. 

  

  

  

  

                                                             

  . ١١٥، ص ١) المقتضب، المبرد، ج١٧٩(

  ) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ١٨٠(

  . ٥٢م، ص ١٩٥٤ -هـ ١،١٣٧٣،  ط٢) المنصف، ابن جني، ج١٨١(

  . بتصرف. ٦٤١ -٦٤٠م، ص ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١، ط٢) الكفاف، یوسف الصیداوي، ج١٨٢(



  ثي الناقص: ج/ اسم الفاعل من الفعل الثال 

تأتي صیغة اسم الفاعل من الفعل المعتل الـالم بحسـب حالتـه اإلعرابیـة، حیـث تسـقط 

  الیاء في حالتي الرفع والجر وتبقي في حالة النصب. 

قــال المیــداني: (الغــازي، والرامــي، فــي حــال الرفــع والجــر هــذا غــاز، ومــررت بغــاٍز، 

نوین التقي ساكنان، فسـقطت الیـاء، فـإن كانت الیاء ساكنة قبل دخول التنوین، فلما دخل الت

كــان فــي حالــة النصــب لــم تســقط نحــو: رأیــت غازیــًا و رامیــًا، ألن الیــاء تتحــرك فــال یلتقــي 

  . )١٨٣(ساكنان)

ولتوضیح ذلك: فإن (غاٍز) أصلها (َغاِزو) من الغزو، وقعت الواو متطرفة إثر كسـر 

ت الیـــاء ســـاكنة، ثـــم لحقهـــا فقُلبـــت یـــاء. ففـــي حـــال الرفـــع اســـتُثقلت الضـــمة علیهـــا، فأصـــبح

فُحـــذفت الم الفعـــل اللتقـــاء  -الیـــاء والتنـــوین-التنـــوین (وهـــو نـــون ســـاكنة) فـــاجتمع ســـاكنان 

  الساكنین، وكذلك في حال الجر. 

  أما في حالة النصب فلم یحذف حرف العلة (الم الفعل) حیث لم یلتق ساكنان. 

ِن اْضُطرَّ َغْیـَر َبـاٍغ وََال َعـاٍد َفمَ ومما ورد في القرآن من الفعل الناقص: قوله تعالى: 

  .)١٨٤(َفال ِإْثَم َعَلْیهِ 

ووزنـه فـاٍع.  )١٨٥(اسم الفاعل: (بـاغ) مـن بغـى ، التعـدي ، وبغـى علیـه اسـتطال علیـه

َمـا ِعنـَدُكْم َینَفـُد َوَمـا ِعنـَد وكذلك اسم الفاعل (عـاد) مـن الفعـل (عـدا) وكـذلك قولـه تعـالى: 

  . )١٨٦(الّلِه َباقٍ 

ْنُهَما اْذُكْرِني ِعنَد َربِّكَ لى: وقوله تعا   . )١٨٧(َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج مِّ

أما إذا كان اسم الفاعل من معتل الالم مقترنـًا (بـأل)، فـإن المـه تـرد فـي كـل أحوالـه، 

  رفعًا ونصبًا وجرًا. 

َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب ُأِجیُب دَ قال تعالى:    . )١٨٨(ْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ َوإِ
                                                             

  . ٢٩) نزهة الطرف في علم الصرف، المیداني، ص ١٨٣(

  . ١٧٣البقرة، اآلیة:  ) سورة١٨٤(

  .٧٨، ص  ١٤) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة (بغى) ، ج١٨٥(

  . ٩٦) سورة النحل، اآلیة: ١٨٦(

  . ٤٢) سورة یوسف، اآلیة: ١٨٧(



ـــداع) مضـــاف إلیـــه مجـــرور، وعالمـــة جـــره كســـرة مقـــدرة علـــى الیـــاء  اســـم الفاعـــل: (ال

المحذوفة، ووزنه (الفاِع)، أصله: الداِعْو وقعت الواو متطرفة إثر كسر فقلبت یـاء، وحـذفت 

  . )١٨٩(الیاء تخفیفًا، وعوض عنها بالكسرة الدالة علیها

  .)١٩٠(ِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَیةِ  ومنه قوله تعالى:

  . )١٩١(ألعالمِ َوِمْن آَیاِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاوقوله تعالى: 

ــا یجــري ، كجریــه فــي  وفــي المفــردات: الجــري: المــر الســریع، وأصــله كمــر المــاء، ولمَّ

  . )١٩٢(ها جوارٍ الجاریة أي: السفینة التي تجري في البحر، وجمع

  . )١٩٣( ألعالمِ َكا َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحرِ قال تعالى: 

إثبـات الیـاء فـي نحـو: (الـداعي) هـو القیـاس وهـذا مـا ذكـره ابـن  ومما سـبق یتضـح أنّ 

  .)١٩٤(عصفور حیث قال: (أثبتت الیاء لما لم َیِلها ساكن تحذف من أجله)

  ثانیًا: صوغه من غیر الثالثي: 

یصاغ اسم الفاعل من غیر الثالثي علـى صـورة واحـدة، هـي صـورة مضـارعه المبنـي 

  للمعلوم، مع إبدال حرف المضارعة میمًا مضمومة وكسر ما قبل اآلخر. 

قال سیبویه: (أما االسم فیكون على مثـال (أُْفِعـل) إذا كـان هـو الفاعـل إال أنَّ موضـع 

  . )١٩٥(األلف میم)

  

                                                                                                                                                                                          

  . ١٨٦) سورة البقرة، اآلیة: ١٨٨(

  . ٣٧٥، ص ٢) شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج١٨٩(

  . ١١) سورة الحاقة، اآلیة: ١٩٠(

  . ٣٢اآلیة:  ) سورة الشورى،١٩١(

، ٣) المفردات، الراغب األصـفهاني، تحقیـق: صـفوان عـدنان داؤودي، دار القلـم، دمشـق، الـدار الشـامیة، بیـروت، ط١٩٢(

  . ١٩٤م، ص ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

  . ٢٤) سورة الرحمن، اآلیة: ١٩٣(

  . ٥٥، ص ٢) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج١٩٤(

  . ٢٨٠، ص ٤) الكتاب، سیبویه، ج١٩٥(



كـــون علـــى وزن صـــفور فـــي (مقربـــه) حیـــث قـــال: (یوهـــذا أیضـــًا هـــو مـــا ذكـــر ابـــن ع

  . )١٩٦(وعدد الحروف، إال أنَّ أوله أبدًا میم مضمومة) والسكنات، المضارع في الحركات،

  وقد نظم ابن مالك ذلك في قوله: 

  ل * من غیر ذي الثالث كالمواصلـوزنه المضارع اسم فاعِ 

  قاَمْع كسِر متلو األخیر ُمطلقًا * وَضُم میٍم زائد قد َسب

مـن  -أي اسم الفاعـل–وقد أوضح األشموني في شرحه أللفیة ابن مالك كیفیة مجیئه 

غیــر الثالثــي، وذلــك بأنــه یــأتي علــى زنــة مضــارعه بشــرط اإلتیــان بمــیم مضــمومة، مكــان 

حرف المضارعة، وكسر ما قبل األخیر مطلقًا، أي سواء كـان مكسـورًا فـي المضـارع وذلـك 

  ْخِرج فهو ُمْسَتِخرج نحو: ینطلق فهو ُمْنطِلق، َیست

  . )١٩٧(أو كان مفتوحًا نحو: یَتعلَّم فهو ُمَتعِّلم، َیَتدَحرج فهو ُمتدحِرج

وكسر الحرف الذي قبل اآلخر، قد یكون كسرًا ظاهرًا كمـا فـي: متوقِّـد، ُمظِلـم، متبـیِّن 

  وغیرها. 

) فأصـلها: مقدرًا كمـا فـي: (ُمْسَتِضـي)، (ُمْسـَتدِیر)، (ُمْختَـار -أي الكسر –وقد یكون 

ُمْسَتْضـــِوي، ُمْســـَتْدِور، ُمْخَتَیـــر، ُقلبـــت الـــواو فـــي الكلمتـــین األولیـــین یـــاًء، وُنقلـــت حركتهـــا = 

  الكسرة= إلى الساكن الصحیح قبلها. 

  . )١٩٨(أما (ُمْختَیر) فقلبت یاؤها ألفًا، لتحركها وانفتاح ما قبلها

  ورة مضارعه. یتضح مما سبق أن صوغ اسم الفاعل من غیر الثالثي یكون على ص

وهذا ما قرره السیوطي في الهمع حیث ذكر: أنـه لبنـاء اسـم الفاعـل مـن غیـر الثالثـي 

  . )١٩٩(یطرد زنة المضارع

َفَتَربَُّصـوْا ومما ورد في القرآن الكریم مـن اسـم الفاعـل مـن غیـر الثالثـي قولـه تعـالى: 

  . )٢٠٠(ِإنَّا َمَعُكم مَُّتَربُِّصونَ 
                                                             

  . ١٤٢، ص ٢ابن عصفور، ج) المقرب، ١٩٦(

، ص ٢، وانظـــر حاشـــیة الخضـــري علــى شـــرح ابـــن عقیـــل، ج٥٩٧، ص ٢) شــرح األشـــموني أللفیـــة ابـــن مالــك، ج١٩٧(

  . ٥٩٧ص  ٢م ، ج١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ٢٣٤

  . ٢٤٦، ص  ١٢، ط ٣) النحو الوافي، عباس حسن ، دار المعارف ، القاهرة ، ج١٩٨(

  .٢٧٠، ص  ٢الهوامع ، السیوطي ، ج ) همع١٩٩(



ن الفعــل (َتــربَّص)، وهــو جمــع (ُمتــربِّص) وقولــه تعــالى: اســم الفاعــل: (ُمتربِّصــون) مــ

 ٍَوَمن ُیَولِِّهْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرهُ ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحیِّزًا ِإَلى ِفَئة)٢٠١( .  

فًا) و(ُمتحیِّزًا) من األفعال: (َتحرَّف)، (َتحیِّز) على التوالي.    اسم الفاعل: (ُمتحرِّ

ضــارعة فــي اآلیــات الســابقة كــان مــا قبــل اآلخــر فیهــا مفتوحــًا إال أن اســم واألفعــال الم

  الفاعل منها جاء على القیاس وهو كسر ما قبل آخره. 

  مكسورًا، فإنه یبقي مكسورًا في اسم الفاعل.  -المضارع –كذلك إذا كان ما قبل آخره 

ِتُكمْ وذلك كما في قوله تعالى:    . )٢٠٢(وََال تََتَولَّْوْا ُمْجِرِمینَ  َوَیِزْدُكْم ُقوًَّة ِإَلى ُقوَّ

  . )٢٠٣(َوَما َتْأِتیِهم مِّْن آَیٍة مِّْن آَیاِت َربِِّهْم ِإالَّ َكاُنوْا َعْنَها ُمْعِرِضینَ وقوله تعالى: 

  واألفعال في اآلیات السابقة هي على التوالي: (یجرم) و(یعرض).

  أوزان اسم الفاعل من الثالثي المزید: 

  ي المزید بحرف واحد، یكون على ثالثة أوزان هي: أوًال: الثالث

  أفعل ُیْفِعل واسم فاعل منه على وزن (ُمْفِعل).  -أ

وقد أشار ابن عصفور إلى أن اسم الفاعل من هذا الباب یأتي الزمًا ومتعدیًا، ویكون 

  .  )٢٠٤(اسم الفاعل في هذا الباب للتعدیة في الغالب

  ومما ورد من األمثلة في ذلك: 

                                                                                                                                                                                          

  .٥٢سورة التوبة، اآلیة:   ) ٢٠٠(

  .١٦سورة األنفال، اآلیة:   ) ٢٠١(

  .٥٢سورة هود، اآلیة:   ) ٢٠٢(

  .٤سورة األنعام، اآلیة:   )٢٠٣(

  . ١٨٦، ص ١) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج٢٠٤(



َحتَّــى ِإَذا َفِرُحــوْا ِبَمــا صــحیح الســالم: حیــث ورد بكثــرة، وذلــك نحــو قولــه تعــالى: ) ال١

ْبِلُسونَ    .)٢٠٥(ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّ

اسم الفاعل: (ُمْبلِسون) من الفعل (أبلَس) وهو علـى وزن مضـارعه، والُمـْبِلس والبـائس 

  . )٢٠٦(المنقطع رجاؤه

ــــه تعــــالى ــــَهْد ِبَأنَّــــا : وكــــذلك، قول ــــِه َواْش ــــا ِبالّل ــــِه آَمنَّ ــــُن َأنَصــــاُر الّل ــــوَن َنْح ــــاَل اْلَحَواِریُّ َق

  . )٢٠٧(ُمْسِلُمونَ 

  ) المعتل: ٢

َوَمتُِّعــوُهنَّ َعَلــى اْلُموِســِع َقــَدُرهُ َوَعَلــى المثــال: فمــن أَْفعــل معتــل الفــاء قولــه تعــالى:  -أ

  . )٢٠٨(َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِنینَ اْلُمْقِتِر َقْدُرُه َمَتاعًا ِباْلَمْعُروِف 

اسم الفاعل: (الُموِسـع) مـن الفعـل (أْوَسـع) الـالزم، أي صـار ذا ِسـعًة، وِغَنـًي، أو مـن 

  .)٢٠٩((أوسع) المتعدي، وأوسع النفقة: كثَّرها

  . )٢١٠(َذِلُكْم َوَأنَّ الّلَه ُموِهُن َكْیِد اْلَكاِفِرینَ ومنه كذلك قوله تعالى: 

ُیِریـُدوَن َأن َیْخُرُجـوْا ِمـَن النَّـاِر فعـل) معتـل العـین قولـه تعـالى: األجوف: ومن (أ -ب

  .)٢١١(َوَما ُهم ِبَخاِرِجیَن ِمْنَها َوَلُهْم َعَذاٌب مُِّقیمٌ 

  اسم الفاعل: (مقیم) من الفعل (أقام). 

قـال أبــوالفتح: (األســماء الجاریـة علــى األفعــال المعتلــة العینـات یجــب إعاللهــا بتســكین 

ــي هـــــذا الــــواو وال یـــــاء منهــــا، ونقـــــل حركتهمــــا إلـــــى مــــا قبلهمـــــا، ال فصــــل بـــــین األســــماء فـــ

  . )٢١٢(واألفعال)

                                                             

  . ١٤٤) سورة األنعام، اآلیة: ٢٠٥(

مـن الغریـب، أبوحیـان، تحقیـق: أحمـد مطلـوب، خدیجـة الحـدیثي، مطبعـة العـاني،  ) تحفة األریب بما جاء في القرآن٢٠٦(

  . ٥٥، ص ١م، ط١٩٧٧ -هـ١٣٩٣بغداد، 

  . ٥٢) سورة آل عمران، اآلیة: ٢٠٧(

  . ٢٣٦) سورة البقرة، اآلیة: ٢٠٨(

  . ٥٩٥، ص ٣) الصحاح، الجوهري، مادة (وسع)، ج٢٠٩(

  . ١٨) سورة األنفال، اآلیة: ٢١٠(

  . ٣٧اآلیة: ) سورة المائدة، ٢١١(

  . ٢٧، ص ١) المنصف ، ابن جني، ج٢١٢(



و(مقـیم) أصـله: (ُمْقـِوم) اسـتثقلت الكسـرة علـى الـواو، وُنقلِـت الحركـة إلـى القـاف، وهـو 

  . )٢١٣(إعالٌل بالتسكین، ثم ُقلبْت الواو یاء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، فأصبح (مقیم)

  . )٢١٤(ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َلَحِلیٌم َأوَّاٌه مُِّنیبٌ تعالى: ومنه كذلك قوله 

َفَمْن َخاَف ِمـن مُّـوٍص َجَنفـًا َأْو الناقص: ومن (أفعل) معتل اآلخر قوله تعالى:  -ج

  . )٢١٥(ِإْثمًا فََأْصَلَح َبْیَنُهْم َفَال ِإْثَم َعَلْیِه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

وزن (ُمْفــٍع) مــن الفعــل (أْوَصــى) أصــله: ُمؤوِصــي، حیــث اســم الفاعــل (ُمــْوٍص) علــى 

  . )٢١٦(حذفت الهمزة، حمًال على حذفها من المضارع

  . )٢١٧(َقاَل َلُهم مُّوَسى أَْلُقوا َما َأنُتم مُّْلُقونَ ومنه قوله تعالى: 

ـاِبِریاللفیف: ومنـه قولـه تعـالى:  -د َن ِفـي اْلَبْأَسـاء َواْلُموفُـوَن ِبَعْهـِدِهْم ِإَذا َعاَهـُدوْا َوالصَّ

  .)٢١٨(والضَّرَّاء َوِحیَن اْلَبْأسِ 

  ) المهموز: ٣

َكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن ِبالّلهِ ومنه قوله تعالى:  َالَة َواْلُمْؤُتوَن الزَّ   . )٢١٩(َواْلُمِقیِمیَن الصَّ

  اسم الفاعل: المؤتون، والمؤمنون من األفعال: آتي، وآمن، والفعل مهموز الفاء. 

  . )٢٢٠(َأَأنُتْم َأنَشْأُتْم َشَجَرَتَها َأْم َنْحُن اْلُمنِشُؤونَ : وقوله تعالى

  اسم الفاعل: المنشئون، من الفعل: أنشأ، والفعل مهموز الالم. 

  ) المضعف: ٤

  .)٢٢١(َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرونَ كما في قوله تعالى: 

                                                             

  .٤٨، ص ٢) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج٢١٣(

  . ٧٥) سورة هود، اآلیة: ٢١٤(

  . ١٨٢) سورة البقرة، اآلیة: ٢١٥(

  . ١١٨، ص ١) انظر ارتشاف الضرب، ج٢١٦(

  . ٤٣) سورة الشعراء، اآلیة: ٢١٧(

  . ١٧٧) سورة البقرة، اآلیة: ٢١٨(

  . ١٦٢اآلیة:  ) سورة النساء،٢١٩(

  . ٧٢) سورة الواقعة، اآلیة: ٢٢٠(

  . ٨) سورة الصف، اآلیة: ٢٢١(



  ُمَفعِّل: َفعَّل ُیَفعِّل واسم الفاعل منه:  -ب

  . )٢٢٢(ویأتي اسم الفاعل في هذا الباب كذلك من المتعدي والالزم

  وقد جاء في هذا الباب ما یلي: 

ــِریَن َوُمنــِذِریَن ِلــَئالَّ َیُكــوَن مــن الصــحیح الســالم: كمــا فــي قولــه تعــالى:  -١ ُســًال مَُّبشِّ رُّ

ٌة َبْعَد الرُُّسلِ    .)٢٢٣(ِللنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجَّ

  ل: ُمبشِّرین، من الفعل (َبشَّر). اسم الفاع

  . )٢٢٤(َوَذْرِني َواْلُمَكذِِّبیَن ُأوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّْلُهْم َقِلیالً وقوله تعالى: 

  اسم الفاعل: الُمكذِّبین من الفعل (كذَّب). 

  من المعتل:  -٢

  . )٢٢٥(َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّیَهامن (ّفعَّل) معتل الفاء قوله تعالى:  -أ

  اسم الفاعل (ُمَولَّیها) من الفعل (َولَّى) معتل الفاء والالم وهو لفیف مفروق. 

َبَلى ِإن َتْصِبُروْا َوتَتَُّقوْا َوَیْأُتوُكم األجوف: ومن (فعل) معتل العین. قوله تعالى:  -ب

ـــَن اْلَمآلِئَكـــ ـــن َفـــْوِرِهْم َهــــَذا ُیْمـــِدْدُكْم َربُُّكـــم ِبَخْمَســـِة آالٍف مِّ ِمینَ مِّ . اســـم الفاعـــل: )٢٢٦(ِة ُمَســـوِّ

(مســومین) مــن الفعــل (ســوم)، بمعنــي: ُمعلِّمــین أنفســهم أو معلِّمــین خیــولهم بعالمــات، قــال 

مین: ُمَعلَّمین)   . )٢٢٧(األخفش: (ألنهم سوَّموا الخیل، وقال بعضهم: مسوَّ

ــاقص: كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى:  -ج َعـــن َصـــَالِتِهْم  َفَوْیـــٌل لِّْلُمَصـــلِّیَن * الَّـــِذیَن ُهـــمْ النـ

  . اسم الفاعل: (المصلیِّن) من الفعل (صلَّي). )٢٢٨(َساُهونَ 

ــى ) المهمـــــوز: كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى: ٣ َفـــــَأذََّن ُمـــــَؤذٌِّن َبْیـــــَنُهْم َأن لَّْعَنـــــُة الّلـــــِه َعَلـــ

  . اسم الفاعل: (مؤذِّن) من الفعل (أذَّن). )٢٢٩(الظَّاِلِمینَ 

                                                             

  . ٩١، ص ١) المنصف، ابن جني، ج٢٢٢(

  . ١٦٥) سورة النساء، اآلیة: ٢٢٣(

  . ١١) سورة المزمل، اآلیة: ٢٢٤(

  . ١٤٨) سورة البقرة، اآلیة: ٢٢٥(

  . ١٢٥) سورة آل عمران، اآلیة: ٢٢٦(

  . ٢١٥، ص ١١) معاني القرآن، األخفش، ج٢٢٧(

  ). ٥-٤) سورة الماعون، اآلیات (٢٢٨(

  . ٤٤) سورة األعراف، اآلیة: ٢٢٩(



ْیـٌل لِّْلُمَطفِِّفـیَن * الَّـِذیَن ِإَذا اْكتَـاُلوْا َعلَـى النَّــاِس وَ ) المضـعف: كمـا فـي قولـه تعـالى: ٤

.اسم الفاعل "المطففین" من الفعل طفَّف وطفَّف الكیـل : قلـل المكیـل لـه فـي )٢٣٠(َیْسَتْوُفونَ 

  .)٢٣١(إیفائه واستیفائه

  َفاَعل ُیفَاِعل واسم الفاعل منه ُمَفاِعل:  -ج

وًال: أن مجــيء اســم الفاعــل مــن هــذا البــاب ینبغــي فــي هــذه الصــیغة معرفــة أمــرین: أ

  . )٢٣٢(الزمًا قلیل جدًا، حیث أنه یأتي متعدیًا غالباً 

ثانیـًا: أن هــذه الصــیغة (َفاَعـل ُیَفاِعــل ُمَفاِعــل) ال تكــون فـي الغالــب إال للمشــاركة بــین 

  . وقد ورد من هذا الباب ما یلي: )٢٣٣(اثنین

ُأُجــوَرُهنَّ ِبــاْلَمْعُروِف ُمْحَصــَناٍت َغْیــَر  َوآتُــوُهنَّ مـن الصــحیح الســالم: قولــه تعــالى:  -١

  )٢٣٥( .اسم الفاعل (مساِفحات) جمع (مسافحة) من الفعل (َسافح))٢٣٤(ُمَساِفَحاتٍ 

  من المعتل:  -٢

َكـاٍن وقد ورد من معتل اآلخر (الناقص) قولـه تعـالى:  َواْسـَتِمْع َیـْوَم ُیَنـاِد اْلُمَنـاِد ِمـن مَّ

  (المناد) من الفعل (نادي) معتل اآلخر.  . اسم الفاعل)٢٣٦(َقِریبٍ 

ِمـن َبْعـِد َوِصـیٍَّة ُیوَصـى ِبَهـا َأْو َدْیـٍن َغْیـَر من المضـعف: كمـا فـي قولـه تعـالى:  -٣

  . اسم الفاعل: (مضار) من الفعل (ضار). )٢٣٧(ُمَضآرٍّ 

  

  

  

                                                             

  ). ٢-١) سورة المطففین، اآلیة: (٢٣٠(

  .٣٥) المفردات (طف) ص ٢٣١(

  . ١٨٨، ص ١) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج٢٣٢(

  . ٩٦، ص ١) شرح شافیة ابن الحاجب، ج٢٣٣(

  . ٢٥) سورة النساء، اآلیة: ٢٣٤(

  .٥٥٣ص  ١فاح : الزنى یقال : سافحها، مسافحًة وسفاحا :الصحاح (سفح) ج) مسافحات : الس٢٣٥(

  . ٤١) سورة ق، اآلیة: ٢٣٦(

  . ١٢) سورة النساء، اآلیة: ٢٣٧(



  ثانیًا: الثالثي المزید بحرفین اثنین: 

  ویكون على خمسة أوزان هي: 



. )٢٣٨(واسم الفاعل منه على وزن ُمْفَتِعل: ویأتي مـن الـالزم والمتعـديافتعل یفتعل  -أ

ْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلهُ فمن الالزم كقوله تعالى:    . )٢٣٩(َوالنَّْخَل َوالزَّ

  فاسم الفاعل (مختِلف) من الفعل (اختلف). 

  . )٢٤٠(َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّیَن َعُضداً ومن المتعدي كقوله تعالى: 

  فاسم الفاعل: (متخذ) من الفعل (اتَّخذ). 

  ومما جاء في هذا الباب: 

  / من الصحیح السالم: ١

.اســم الفاعــل (المفتســـمین) )٢٤١(َكَمــا َأنَزْلَنــا َعَلــى الُمْقَتِســِمینَ كمــا فــي قولــه تعــالى: 

  (مقتسم) من الفعل (أقتسم).

  / من المهموز: ٢

ــُؤونَ ُهـــْم َوَأْزَواُجهُـــْم ِفـــي قولـــه تعـــالى:  ـــِك ُمتَِّكـ .اســـم الفاعـــل )٢٤٢(ِظـــَالٍل َعلَـــى اْألََراِئ

  (متكئون) من الفعل اتكأ 

.اســـم الفاعــــل )٢٤٣(َوَجــــاء ِفْرَعـــْوُن َوَمــــن َقْبَلـــُه َواْلُمْؤَتِفَكـــاُت ِباْلَخاِطَئــــةِ وقولـــه تعـــالى: 

  .)٢٤٤((المؤتفكات) جمع (مرتفك) من الفعل ائتفك

ـــو / ومـــن المضـــعف: فـــي قولـــه تعـــالى: ٣ ـــرَّ َكـــَذِلَك َفُكُل ـــاِنَع َواْلُمْعَت ا ِمْنَهـــا َوَأْطِعُمـــوا اْلَق

ْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ    .)٢٤٦(.اسم الفاعل (المعتر) من الفعل اعترّ )٢٤٥(َسخَّ

                                                             

  . ١٩٢، ص ١) الممتع في التصریف، ابن عصفور ، ج٢٣٨(

  . ١٤١) سورة األنعام، اآلیة: ٢٣٩(

  . ٥١) سورة الكهف، اآلیة: ٢٤٠(

  . ٩٠) سورة الحجر، اآلیة: ٢٤١(

  . ٥٦سورة یس، اآلیة:  )٢٤٢(

  . ٩) سورة الحاقة، اآلیة: ٢٤٣(

) المؤتفكات :اإلفك : لكل مصروف عن وجهه الذي یحق أن یكون علیه والمؤتفكات : قیل هي الریـاح العادلـة عـن ٢٤٤(

  .١٩المهاب : المفردات (إفك) ص 

  . ٣٦) سورة الحج، اآلیة: ٢٤٥(

  ) أعترَّ ٢٤٦(



  / ومن المعتل: ٤

  األجوف:  -أ

ــاَن ُمْخَتــاًال َفُخــوراً كمــا فــي قولــه تعــالى:  ــَه َال ُیِحــبُّ َمــن َك ســم الفاعــل . ا)٢٤٧(ِإنَّ الّل

(مختـال)، بمعنـي منكیــر، مـن الفعـل (اختــال)، علـى وزن مضـارعه، وفیــه إعـالل؛ ذلــك أن 

  . )٢٤٨(أصل ألفه یاء: (ُمْخَتیل) حیث تحركت الیاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً 

ـْیَطاُن َأن إالناقص: ومما جاء من (افتعل) معتل الالم قوله تعالى:  -ب نََّما ُیِریُد الشَّ

ـَالِة َفَهـْل ُیوِقَع بَ  ُكْم َعـن ِذْكـِر اللّـِه َوَعـِن الصَّ ْیَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَّ

  .)٢٤٩(َأنُتم مُّنَتُهونَ 

  اسم الفاعل: (منتهون) جمع (منته) 

وفــي هــذا الجمــع إعــالل بالحــذف، فاألصــل: (منتهیــون) بضــم الیــاء اســتثقلت الضــمة 

فحــذفت الیـــاء وهــي الم الكلمـــة  -الیــاء والـــواو -اء، فســـكنت الیــاء، فـــالتقي ســاكنانعلــى الیــ

  فصارت (منتهون على وزن (مفتعون). 

  .)٢٥٠(ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت َوإِن ُكنَّا َلُمْبَتِلینَ وكذلك كما في قول تعالى: 

  اللفیف:  -ج

. اســم الفاعــل )٢٥١(ُهــًدى لِّْلُمتَِّقــینَ َذِلــَك اْلِكتَــاُب َال َرْیــَب ِفیــِه كمــا فــي قولــه تعــالى: 

  (المتقین) جمع (متقي) من الفعل (اتَّقى).

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٣٦) سورة النساء، اآلیة: ٢٤٧(

  . ٤٧٥، ص ٢تع التعریف، ابن عصفور، ج) المم٢٤٨(

  . ٩١) سورة المائدة، اآلیة: ٢٤٩(

  . ٣٠) سورة المؤمنون، اآلیة: ٢٥٠(

  . ٢) سورة البقرة، اآلیة: ٢٥١(



  انفعل ینفعل واسم الفاعل منه منفِعل:  -ب

  . )٢٥٢(ذكر كتب الصرف أن هذه الصیغة تأتي للداللة على المطاوعة في الغالب

                                                             

  . ١٠٨، ص ١) شرح الشافیة، ج٢٥٢(



  الصحیح السالم: -١

َمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیتَـومن ذلك قوله تعالى:  ُة َواْلـدَُّم َوَلْحـُم اْلِخْنِزیـِر َوَمـا ُأِهـلَّ ِلَغْیـِر الّلـِه ُحرِّ

ـــــةُ  . اســـــم الفاعـــــل: (المنخنقـــــة) مـــــن الفعـــــل (انخنـــــق) والمنخنقـــــة مؤنـــــث )٢٥٣(ِبـــــِه َواْلُمْنَخِنَق

. ومما ورد كذلك من الصحیح السـالم: قولـه تعـالى: )٢٥٤((المنخنق)، وهي الشاة المیتة خنقاً 

 َبَِّنا ُمنَقِلُبونَ َقاُلوْا ِإنَّا ِإَلى ر)٢٥٥( .  

  ) ومن المضعف: ٢

نَبثّـاً قوله تعالى:  سـم الفاعـل (ُمنبثـَّا) مـن ا.)٢٥٦(َوُبسَِّت اْلِجَباُل َبّسًا * َفَكاَنْت َهَبـاء مُّ

(   )٢٥٧( الفعل (أنبثَّ

  أْفعلَّ َیْفعلُّ واسم الفاعل منه ُمْفَعٌل:  -ج

القــرآن الكــریم ثالثــة ألفــاظ فقــط  وهــذا البــاب نــادر فــي القــرآن الكــریم، حیــث ُوجــدْت فــي

  وهي: (مخضر، مسود، مصفر) واسم الفاعل من هذا الباب یأتي:

  . )٢٥٨(من الفعل الالزم فقط، وفي األلوان والعیوب غالباً 

َوَیــْوَم اْلِقَیاَمــِة َتــَرى الَّــِذیَن َكــَذُبوْا َعَلــى ومــن هــذا البــاب فــي القــرآن الكــریم قولــه تعــالى: 

دة) من الفعل (اْسَودَّ).ا.)٢٥٩(مُّْسَودَّةٌ اللَِّه ُوُجوُهُهم    سم الفاعل (مسوَّ

ــــــــاًء َفُتْصــــــــِبُح اْألَْرُض : تعــــــــالي وقولــــــــه ــــــــَماِء َم ــَه َأنــــــــَزَل ِمــــــــَن السَّ ــــــ ــــــــَر َأنَّ اللَّ ــــــــْم َت َأَل

" ا.)٢٦٠(ُمْخَضرَّةً    سم الفاعل (مخضرة) من الفعل "أخضرَّ

سـم الفاعـل (مصـفرًاَ◌) ا.)٢٦١(َیْجَعلُـُه ُحَطامـاً  ُثمَّ َیِهیُج َفتَـَراُه ُمْصـَفّرًا ثُـمَّ : تعالي وقوله

 ."   من الفعل "اْصَفرَّ

                                                             

  . ٣) سورة المائدة، اآلیة: ٢٥٣(

  . ٧٦، ص ٦) الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج٢٥٤(

  . ١٢٥) سورة األعراف، اآلیة: ٢٥٥(

  . ٦ -٥) سورة الواقعة، اآلیة: ٢٥٦(

  . ٣٧) أنبث : أصل البث : التعریف ، وٕاثارة الشيء ، كبث الریاح التراب : المفردات (بث) ص ٢٥٧(

  . ١١٢، ص ١) شرح الشافیة، ج٢٥٨(

  . ٦٠) سورة الزمر، اآلیة: ٢٥٩(

  . ٦) سورة الحج، اآلیة: ٢٦٠(



  َتَفاعل یتفاَعل واسم الفاعل منُه متَفاِعل:  -د

وجاء من هذا الباب الصحیح والمعتل، وقد أشارت كتب النحو والصرف إلـى أن هـذه 

  الصیغة تأتي للداللة على أمرین: األول: الداللة على المطاوعة. 

  . )٢٦٢(ني: الداللة على المشاركة بین اثنینوالثا

  وقد جاء في هذا الباب من: 

  / الصحیح السالم: ١

ُهـَو الَّـِذَي َأنـَزَل َعَلْیـَك اْلِكتَـاَب ِمْنـُه آَیـاٌت مُّْحَكَمـاٌت ُهـنَّ ُأمُّ اْلِكتَـاِب َوُأَخـُر قوله تعالى: 

مؤنـث متشــابه، مـن الفعــل  . اسـم الفاعــل هـو (متشــابهات) جمـع متشــابهة،)٢٦٣(ُمَتَشـاِبهَاتٌ 

(تشابه). قال ابن منظور: (أهل اللغة قالوا معني متشـابهًا: یشـبه بعضـه بعضـًا فـي الجـودة 

  . )٢٦٤(والحسن)

وقــد قیــل: التشــابه ال یكــون إال بــین اثنــین فصــاعدًا، فــإذا اجتمعــت األشــیاء المتشــابهة 

حالـة االجتمـاع وصـف كان كل واحـد منهمـا مشـابهًا لآلخـر، فلمـا لـم یصـح التشـابه إال فـي 

الجمــــع بــــالجمع؛ ألن كــــل واحــــد منهــــا یشــــابه باقیهــــا، فأمــــا الواحــــد فــــال یصــــح فیــــه هــــذا 

  . )٢٦٥(المعني

تَقَابِِلینَ ومما ورد منه كذلك قوله تعالى:    .)٢٦٦(َیْلَبُسوَن ِمن ُسنُدٍس َوإِْستَْبَرٍق مُّ

  / ومن المعتل: ٢

َوِفـي اَألْرِض ِقَطـٌع مَُّتَجـاِوَراٌت األجوف: ومما جاء مـن معتـل العـین قولـه تعـالى:  -أ

سـم الفاعـل "متجـاورات" جمـع "متجـاور" مـن الفعـل ا .)٢٦٧(َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخیـلٌ 

  "تجاور" 

                                                                                                                                                                                          

  . ٢١) سورة الزمر، اآلیة: ٢٦١(

  . ٩٩، ص ١، وانظر شرح الشافیة، ج٨٢، ص١ابن عصفور، ج ) الممتع في التصریف،٢٦٢(

  . ٧) سورة آل عمران، اآلیة: ٢٦٣(

  . ٥٠٣، ص ١٣) لسان العرب، ابن منظور، مادة (شبه)، ج٢٦٤(

  . ٦٢٤، ص ١) إمالء ما من به الرحمن، العكبري، ج٢٦٥(

  . ٥٣) سورة الدخان، اآلیة: ٢٦٦(

  . ٤) سورة الرعد، اآلیة: ٢٦٧(



ــَهاَدِة اْلَكِبیــُر اْلُمَتَعــالِ ومــن النــاقص: قولــه تعــالى:  -ب .أســم )٢٦٨(َعــاِلُم اْلَغْیــِب َوالشَّ

  الفعل "تعالى"  الفاعل "المتعال" من

  تفعل یتفعل واسم الفاعل على وزن متفعل:  -هـ

  . )٢٦٩(وهذه الصیغة تأتي أیضًا من الالزم والمتعدى وتأتي للداللة على التكلف غالباً 

  ومما ورد في ذلك: 

ـدًا َفَجـَزآُؤهُ َجَهـنَُّم َخاِلـداً / الصحیح السالم: قولـه تعـالى: ١ ِفیَهـا  َوَمـن َیْقُتـْل ُمْؤِمنـًا مَُّتَعمِّ

  . )٢٧٠(َوَغِضَب الّلُه َعَلْیِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظیماً 

  اسم الفاعل متعمَّد من الفعل (تعمد). 

  . )٢٧١(َفاْدُخُلوْا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِدیَن ِفیَها َفَلِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّرینَ ومنه قوله تعالى: 

  ) (جمع المتكبَّر) من الفعل تكبر. اسم الفاعل: (المتكبَّرین

  / المعتل: ٢

  . )٢٧٢(ِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلینَ المثال: ومن تفعَّل معتل الفاء قوله تعالى:  -أ

  اسم الفاعل: (المتوكلین) من الفعل (توكَّل) والتاء زائدة فأصله (َوَكل). 

َمْت َعَلـْیُكُم اْلَمْیتَـُة َواْلـدَُّم َوَلْحـُم ُحرِّ الناقص: ومن تفعل معتل اآلخر قوله تعالى:  -ب

ـــــُة َوالنَِّطیَحـــــُة َوَمـــــا أَ  َی ـــــِه َواْلُمْنَخِنَقـــــُة َواْلَمْوُقـــــوَذُة َواْلُمَتَردِّ ـــــِه ِب ـــــِر الّل ـــــا ُأِهـــــلَّ ِلَغْی ـــــَل اْلِخْنِزیـــــِر َوَم َك

  .  )٢٧٣(السَُّبعُ 

  اسم الفاعل: (المتردیة) من الفعل (تردَّي). 

  . )٢٧٤(ِإْذ َیَتلَقَّى اْلُمَتلَقَِّیاِن َعِن اْلَیِمیِن َوَعِن الشَِّماِل َقِعیدٌ ومنه قوله تعالى: 

                                                             

  . ٩یة: ) سورة الرعد، اآل٢٦٨(

  . ١٦٥، ص ١) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج٢٦٩(

  . ٩٣) سورة النساء، اآلیة: ٢٧٠(

  . ٢٩) سورة النحل، اآلیة: ٢٧١(

  . ١٥٩) سورة آل عمران، اآلیة: ٢٧٢(

  . ٣) سورة المائدة، اآلیة: ٢٧٣(

  . ١٧) سورة ق، اآلیة: ٢٧٤(



  اسم الفاعل: (المتلقیان) من الفعل (تلقَّي). 

  ثالثًا: الثالثي المزید بثالثة أحرف: 

):  -وفیه وزنان: أ   إْفَعالَّ َیْفَعالُّ واسم الفاعل (ُمْفعالُّ

ویكون حاجته في األلوان، ولم یـرد فـي القـرآن الكـریم إال وهذا الوزن ال یأتي إال الزمًا 

. مـن الفعـل: أدهـامَّ یـْدهاّم. )٢٧٥(ُمـْدَهامَّتَانِ مرة واحدة في سورة الرحمن، في قوله تعالى: 

واســـم الفاعـــل: (ُمـــْدَهام)، ومـــدهامتان أي: ســـوداوان مـــن شـــدة الخضـــرة والـــرِّي، وقیـــل: أن 

  . )٢٧٦(خضراوان تضرب خضرتهما إلى السواد

  اْستَْفَعل َیْسَتْفِعل واسم الفاعل منه ُمْسَتفِعل: 

. نحــو اْسـِتغفر فهــو ُمْســتِغفر، )٢٧٧(یـأتي هــذا البــاب إلفـادة الطلــب والســؤال فـي الغالــب

  أي طلب وسأل المغفرة من اهللا تعالى. 

  ومما جاء في هذا الباب: 

ــا ِإنَّـــــا َمَعُكــــــم َقــــــاَل َكـــــالَّ َفاْذَهَبـــــا ِبآیَ الصـــــحیح الســـــالم: نحـــــو قولـــــه تعـــــالى:  -١ اِتَنـــ

  . اسم الفاعل: (ُمْستِمُعون) من الفعل (اْسَتَمع). )٢٧٨(مُّْسَتِمُعونَ 

َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَْقِدِمیَن ِمـنُكْم المهموز: ومما جاء من مهموز الفاء قوله تعالى:  -٢

ـــا اْلُمْســـتَْأِخِرینَ  ـــْد َعِلْمَن الفعـــل (اْســـَتأَخر). ومـــن  . اســـم الفاعـــل: (المســـتأخرین) مـــن)٢٧٩(َوَلَق

  . )٢٨٠(ِإنَّا َمَعْكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ مهموز الالم قوله تعالى: 

  اسم الفاعل: (ُمْسَتهِزئون) وهو جمع (ُمْسَتهِزئ) من الفعل (اْسَتْهزأ). 

وقــد وردت فــي ذلــك آراء ومــذاهب، فمــذهب ســیبویه أن تكــون الهمــزة مضــمومة علــى 

. وقــد ورد أن القــراءة الجیــدة )٢٨١(ألخفــش أن تُقلــب الهمــزة یــاًء قلبــًا صــحیحاً الــواو، ومــذهب ا

  . )٢٨٢(على التخفیف فإذا خففت جعلت الهمزة بین الواو والهمزة، وهو مذهب سیبویه

                                                             

  . ٦٤) سورة الرحمن، اآلیة: ٢٧٥(

د عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة، تحقیــق: الســید أحمــد صــقر، دار الكتــب العلمیــة، ) تفســیر غریــب القــرآن، ألبــي محمــ٢٧٦(

  . ٤٤٢م، ص ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بیروت: لبنان 

  . ٧١، ص ١) المنصف، ج٢٧٧(

  . ١٥) سورة الشعراء، اآلیة: ٢٧٨(

  . ٢٤) سورة الحجر، اآلیة: ٢٧٩(

  . ١٤) سورة البقرة، اآلیة: ٢٨٠(



َوَكــــذَُّبوا َواتََّبُعــــوا َأْهــــَواءُهْم َوُكــــلُّ َأْمــــٍر / المضـــعَّف: ومــــن المضــــعف قولــــه تعــــالى: ٣

  . )٢٨٣(مُّْستَِقرٌّ 

).  اسم   الفاعل: (ُمْستقّر) من الفعل (استقرَّ

ـــــك قولـــــه تعـــــالى:  -/ المعتـــــل: أ٤ ــن ذل ـــــُن المثـــــال: ومـــ ـــــا َوَمـــــا َنْح ِإْن َنُظـــــنُّ ِإالَّ َظن�

  .)٢٨٤(ِبُمْسَتْیِقنِینَ 

اســـم الفاعـــل: (مســـتیقنین) مـــن الفعـــل: (اســـتیقن) والفعـــل معتـــل األول بالیـــاء: (َیقـــَن) 

والدَّرایــة، وهــو ســكون الفهــم مــع ثبــات الحكــم، ویقــال والیقــین مــن صــفة العلــم فــوق المعرفــة 

  . )٢٨٥(استیقن وأیقن

ـــه تعـــالى:  -ب ـــَراَط اهـــِدنَ األجـــوف: وممـــا جـــاء مـــن اســـتفعل معتـــل العـــین قول ا الصِّ

  .)٢٨٦(الُمستَِقیمَ 

بكسـر الـواو وسـكون –اسم الفاعل: (المستقیم) من الفعل (اسـتقام)، أصـله (الُمسـتَْقِوم) 

. )٢٨٧(الكســرة علــى الـواو فقلبــت یـاء؛ وذلــك لســكونها وانكسـار مــا قبلهــا وقــد اسـتثقلوا -القـاف

  كما هو معروف في القاعدة المطردة. 

ــه تعـــالى:  -ج ــاقص: ومـــن اســـتفعل معتـــل الـــالم قولـ ــَو ُمْســـَتْخٍف ِباللَّْیـــِل النـ َوَمـــْن ُهـ

سـتخفاء: طلـب . اسم الفاعـل: (ُمْسـَتِخف) مـن الفعـل: (اْسـَتخفي). واال)٢٨٨(َوَساِرٌب بِالنََّهارِ 

  . )٢٨٩(اإلخفاء

                                                                                                                                                                                          

، ١ز، ابن عطیة، تحقیق: الرحالي الفـاروق، عبـد اهللا األنصـاري،الدوحة  ج) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزی٢٨١(

  . ١٧٦م، ص ١٩٧٧ -هـ١٣٩٨، ١ط

م، ص ١٩٨٢ -هــ١٤٠٢، ٢ط ١) إعراب القرآن، الزجاج، تحقیق إبراهیم االبیاري، دار الكتب اإلسـالمیة القـاهرة،ج٢٨٢(

٣٥٥ .  

  . ٣) سورة القمر، اآلیة: ٢٨٣(

  . ٣٢) سورة الجاثیة، اآلیة: ٢٨٤(

  . ٥٥٢) المفردات في غریب القرآن، الراغب األصفهاني، ص ٢٨٥(

  . ٦) سورة الفاتحة، اآلیة: ٢٨٦(

  . ٤٨١، ص ٢) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج٢٨٧(

  . ١٠) سورة الرعد، اآلیة: ٢٨٨(

  . ١٥٣) المفردات، األصفهاني، ص ٢٨٩(



والُمْستْفِعل یأتي بمعنى الفعیل والفاعل، قال أبوالبقاء، (أي الصراط القویم، ویجـوز أن 

  . )٢٩٠(یكون بمعني القائم أي الثابت)

  وزن الرباعي المجرد والمزید: 

  / الرباعي المجرد، ُمَفْعِلل: ١

  مًا ومتعدیًا. للرباعي المجرد وزنًا واحدًا هو (َفْعلل) ویأتي الز  إنّ 

ـُر أَْلـَف َسـَنٍة َوَمـا ُهـَو ِبُمَزْحِزِحـِه ِمـَن اْلَعـَذاِب َأن ومنه قوله تعالى:  َیَودُّ َأَحُدُهْم َلـْو ُیَعمَّ

  .)٢٩١(ُیَعمَّرَ 

  اسم الفاعل (ُمَزْحِزح) من الفعل (َزْحَزح) 

متعـدیًا ه ئـوالزحزحة: التنحیة، تقول: زحزحته فزحزح، فیكون قاصـرًا ومتعـدیًا فمـن مجی

  :  )٢٩٢(قول الشاعر

  یا قاِبض الروِح من نفس إذا احتضرت * وغافَر الذَِّنب زحزحني عن الناِر 

  : )٢٩٣(ومن مجیبئه قاصرًا قول اآلخر

  . )٢٩٤(خلیلي ما بال الدجي ال ُیَزْحَزُح * وما َباُل ضْوَ◌ُء الصُّبح ال َیتوضَّحُ 

  . )٢٩٥(ل عمرهو(ما هو بمزحزحه من العذاب) أي: بمباعده من العذاب طو 

  / الرباعي المزید: جاء في القرآن الكریم على وزنین هما: ٢

 :   أ/ اْفَعَللَّ َیْفعللُّ واسم الفاعل ُمْفَعللُّ

ــأنَّ َیْطمــئنُّ ُمْطِمــئٌن ومنــه قولــه تعــالى:  ــا َأیَُّتَهــا الــنَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّــةُ نحــو: اطَم . )٢٩٦(َی

  . )٢٩٧(ِإلیَمانِ َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباوقوله تعالى: 

                                                             

  . ٥، ص ١) إمالء ما من به الرحمن، العكبري، ج٢٩٠(

  . ٩٦اآلیة:  ) سورة البقرة،٢٩١(

، كـان ١١٧) ذو الرمة: غیالن بن ُعقبة بن نهیس، المعروف بذي الرمـة، الشـاعر المعـروف المتـوفى بأصـفهان س ٢٩٢(

  .  ٤٣٢، ص ١من أشعر أهل زمانه، هدیة العارفین، ج

  ) لم ُیعلم قائله. ٢٩٣(

  . ١٦، ص ٢) الدر المصون، السمین الحلبي، ج٢٩٤(

  . ٥٨ص  ) تفسیر غریب القرآن، ابن قتیبة،٢٩٥(

  . ٢٧) سورة الفجر، اآلیة: ٢٩٦(



  اسم الفاعل (ُمْطِمئٌن) من الفعل اطمأن. 

  . )٢٩٨(والطمأنینة واالطمئنان: السكون بعد االنزعاج

  / تََفْیَعل َیتَْفیعل واسم الفاعل ُمتََفْیِعل: ٢

. )٢٩٩(ِإلَـى ِفَئـةٍ  َوَمن ُیَولِِّهْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرهُ ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحیِّزاً ومنه قوله تعالى: 

وتحوز عنه، وتحیَّز إذا تنحَّي، وهي (تفیعل) أصلها: َتْحیَوز، فقلبت الواو یاء وأدغمت فیها 

ــوَّز: هـــو التَّنحـــي، وفیـــه لغتـــان: التَّحــــوُّز  فصـــارت: تحیـــز وأصـــل متحیـــز: متحیـــوز. والتحــ

  . )٣٠٠(والتَّحیُّز، فالتحُّوز: (التَّفعُّل)، والتَّحیَّز: (التَّفْیُعل)

في وزن (متحیَّز): (ووزن متحیز متفیعل، ال متفعِّل، ألنه من  )٣٠١(ویقول الزمخشري

  . )٣٠٢(حاز یحوز فبناء (متفعل) منه متحوز

الملحــــق بالربــــاعي: لقــــد ذكــــر كتــــب الصــــرف ان هنــــاك أوزانــــًا أخــــرى تلحــــق بالفعــــل 

  الرباعي، المجرد والمزید منه. 

  ذي على وزن َفْعَلل). وأشهر األوزان الملحقة بالرباعي المجرد: (وال

  / َفْعَلل: نحو: شملل: أي أسرع، وَجْلَبَبه: أي ألبسه الجلباب. ١

  / َفْوعل: نحو: َجْوَرَب أي ألبسه الجورب.٢

  / فعول: نحو َهْرَول، وَسْرَول ٣

رُع إذا ُقطع ورقه بعد جفافه. ٤   / َفْعیل: نحو: َشْرَیَف الزَّ

  القلنسوة.  / َفْعَنل: نحو َقْلَنس إذا ألبس غیره٥

  / َفْعلى: نحو، َسْلقي، وَسْلقي عدوه ألقاه على ظهره. ٦

  . )٣٠٣(/ َفْیَعل: نحو َسْیطر٧

                                                                                                                                                                                          

  . ١٠٦) سورة النحل، اآلیة: ٢٩٧(

  . ٣٠٧) المفردات، ص ٢٩٨(

  . ١٦) سورة األنفال، اآلیة: ٢٩٩(

  . ٢٦٧، ص ٤) لسان العرب، ابن منظور، مادة (حوز)، ج٣٠٠(

غـوي ، بیـاني ، ) الزمخشري : أبوالقاسم جار اهللا محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشـري ، مفسـر محـدث، مـتكلم ، ل٣٠١(

(الكشـاف) ،  جـار اهللا) مـن تألیفـه(ولد بزمخشر من قرى (خوارزم) ، قدم بغداد ، ورحل إلى مكة فجـاور بهـا فسـمّي 

  . ٢/١٨٦هـ ، انظر معجم المؤلفین :٥٣٨أساس البالغة  

  . ٢٠٦، ص ٢) الكشاف، الزمخشري، ج٣٠٢(



وقــد ورد فــي القــرآن الكــریم هــذا الــوزن األخیــر (َســْیطر)، واســم الفاعــل منــه (ُمَســْیِطر) 

ــــــه تعــــــالى:  ــــــك فــــــي قول ــــــى وزن (المفیعــــــل) وذل ــــــَت َعلَــــــْیِهم ِبُمَصــــــْیِطرٍ عل . أي )٣٠٤(لَّْس

  . )٣٠٥(طبمسل

ـــــب)، ُمَفْوِعـــــل  ـــــل (ُمَجْلِب ـــــوالى: ُمَفْعِل ــى الت ـــ ـــــاعلین مـــــن األوزان الســـــابقة عل وأســـــماء الف

(ُمَجْوِرب)، ُمَفْعِول (ُمَهْرِول)، ُمَفْعِیل (ُمَشْرِیف)، ُمَفْعِنل (ُمَفْلِنس)، ُمَفِعلي (ُمَسَلِقي) وقد قیل 

  تالیة: إنه لم یرد اسم الفاعل على (ُمَفْیِعل) إال: في المفردات ال

ـــــْیَمن،  ـــــر، وَه ـــــْیِمن، وُمَســـــْیِطر، مـــــن األفعـــــال: َســـــْیَطر، وَبْیَق ـــــر، وُمَه ُمَســـــْیِطر، وُمَبْیِق

  . )٣٠٦(وَبْیَطر

  ونذكر لعموم الفائدة أوزان الملحق بالرباعي المزید: 

  المحلق بالرباعي المزید بحرف نحو (تدحرج) وله سبعة أبنیة: 

  واسم الفاعل منه: ُمَتَجِلبب وزنه ُمَتْفِعلل.  َتَفْعَلل: نحو: َتْجَلبب: لبس الُجلباب

  / تََفْوعل نحو: َتَجْوَرب، لبس الَجْورب، واسم الفاعل منه: ُمَتْجوِرب وزنه ُمَتفْوعل. ١

  / تََفْعول: نحو َتَسْرَول، لبس السروال واسم الفاعل منه: ُمَتَسْرِول، ُمَتَفْعِول ٢

ــأ: اســترخْت مف٣ اصــله فــي المشــي، واســم الفاعــل ُمَتَرْهیــئ، ووزنــه / تََفْعِیــل: نحــو َتَرْهَی

  ُمَتَفْعِیل 

  / تََفْیَعل: نحو َتَسْیَطر، تسلط، واسم الفاعل: ُمَتَسْیِطر وزنه ُمَتَفْیِعل. ٤

  / تََفْعلي: نحو َتَسْلقي، واسم الفاعل، ُمَتَسْلِقي وزنه ُمتََفْعِلي. ٥

  ومن الملحق بالرباعي المزید بحرفین: 

ْاَقْعَنسس الرجل إذا تأخر ورجع إلى الخلف، وهـو مـن (الَقَعـس) فتحتـین، افعنلل نحو: 

  وهو تأخر الظهر وتقدم البطن وعكسه الحدب. 

  

                                                                                                                                                                                          

 ٢مطــابع الجامعــة اإلســالمیة، المدینــة المنــورة، ط) تصــریف األفعــال ومقدمــة الصــرف، الشــیخ عبــد الحمیــد ، نشــر، ٣٠٣(

  . ١٤٠هـ ، ص ١٤٠٩

  . ٢٢) سورة الغاشیة، اآلیة: ٣٠٤(

  . ٥٢٥) تفسیر غریب القرآن، ابن قتیبة، ص ٣٠٥(

  . ٧٧١، ص ١٠) الدر المصون، السمین الحلبي، ج٣٠٦(



  واسم الفاعل منه: ُمْقَعِنسس. 

/ ْاَفْعنلــي: نحــو أْحَرْنَبــي الــدیك إذا انــتفش ریشــه للقتــال، وْاَحبْنطــي الرجــل إذا انــتفخ ٧

  . )٣٠٧(بطنه

  تأنیث اسم الفاعل: 

د تـاء التأنیــث فـي آخــر اسـم الفاعــل للداللـة علـى تأنیــث الوصـف. ویكــون ذلـك فــي تُـزا

  الثالثي وغیره. 

جــاء فــي المفصــل: (اعلــم أن هــذه الصــفة إمــا كانــت جاریــة علــى الفعــل یوصــف بهــا 

المـذكر والمؤنــث، وتـدخل التــاء علـى المؤنــث للفـرق بینهمــا؛ كسـروا مــا كـان مــن ذلـك مؤنثــًا 

اربة و(نساء ضواِرب) و(جاریة جالسة) و(نساء جواِلس) وكرهـوا على فواعل نحو: امرأة ض

ــــم یخــــالفوا التباســــه  أن یجمعــــوا علیــــه المــــذكر، وٕان كــــان أصــــًال؛ لــــئال یلتــــبس البنــــاءان ول

  . )٣٠٨(باالسم)

وهذا یرجـع للفـرق بینهمـا؛ ألن الصـفة مـأخوذة مـن الفعـل، والبنـاء السـابق یجـري علـى 

  ما فیه تاء وما ال تاء فیه. 

لذلك بقوله: (حائض) حوائض، و(طامـث) طوامـث ونجـدهم یقولـون: (ُحـیَّض)  ویمثل

  . )٣٠٩(و(ُحسَّر) و(نائمة) و(ُنومَّ) هذا إذا أرادوا جمع مؤنث الصفة التي على وزن فاعل)

  

علــى زیــادة تــاء التأنیـث فــي آخــر اســم الفاعــل، للداللــة علــى  )٣١٠(وقـد نــص ابــن ســیده

ــث الوصــــف فقــــال: (وٕانمــــا یلــــزم الفــــرق ــى  تأنیــ بــــین المــــذكر والمؤنــــث فیمــــا كــــان جاریــــًا علــ

  . )٣١١(الفعل)

                                                             

  . ١٤١) تصریف األفعال ومقدمة الصرف، عنتر، ص ٣٠٧(

  . ٣٠٢ ، ص٣) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٣٠٨(

  ) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ٣٠٩(

) هو علي بن أحمد بن سیدة اللغوي النحوي، لم یكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة وأیـام العـرب، معجـم األدبـاء، ٣١٠(

  . ٣١، ص ١٢یاقوت الحموي، ج

  . ١٢٠) المخصص، ابن سیدة ، بیروت، ص ٣١١(



ودخول التاء على اسم الفاعل الخاص بالمؤنث ال داعي له؛ وذلك ألن هناك صـفات 

تناسب األنثى وتكوینها الجسمي، فال نحتاج عندئٍذ للتمییز مثل: (حاِمـل) و(ُمْرِضـع) حیـث 

  حاِمل وصارت ُمْرِضعًا). األحسن واألبلغ حذف التاء منها فتقول: (ولدت ال نّ إ

أما إذا كانت (حاِمل) بمعني التي تحمل شـیئًا فـوق رأسـها أو ظهرهـا أو نحوهمـا، فـال 

تحذف التاء، وذلك ألن (حذف التـاء مـن حامـل یستحسـن إذا كـان بمعنـي (ُحبْلـي)، أمـا إذا 

  . )٣١٢(كانت بمعني التي تحمل فوق رأسها فال تحذف)

خـــالف بــــین  -تـــاء التأنیـــث علـــى اســـم الفاعـــلدخـــول -وقـــد وقـــع فـــي هـــذه المســـألة 

  البصریین والكوفیین: 

فــذهب الكوفیــون إلــى أن عالمــة التأنیــث إنمــا حــذفت مــن نحــو: (طــالق) و(طامـــث) 

  و(حامل)؛ الختصاص المؤنث به. 

واحتجوا بقولهم: إنما قلنا ذلك ألن عالمة التأنیث إنما دخلت في األصـل للفصـل بـین 

  اك بین المؤنث والمذكر في هذه األوصاف. المذكر والمؤنث، وال اشتر 

النسـب، ولـم ه ُقصـد بـه ما ُحذفت منه عالمة التأنیـث، ألّنـه إنّ وذهب البصریون إلى أنّ 

  على الفعل. ر یج

هــم حملــوه علــى المعنــي مــا حــذفوا عالمــة التأنیــث منــه ألنّ هــم إنّ وذهــب بعضــهم إلــى أنّ 

  هم قالوا: (شيٌء حاِئض). كأنّ 

إنمــا حــذفت عالمــة التأنیــث مــن هــذا النحــو ألنــه قــولهم: (طــاِلق،  واحتجــوا بــأن قــالوا:

وطاِمث، وحاِئض، وحاِمل) في معني: ذات طالق، وطمث، وحیض، وحمـل، علـى معنـي 

  النسب، أي قد ُعرفت بذلك. 

واسم الفاعل إنما یؤنث على سبیل المتابعة للفعـل نحـو: (ضـربت المـرأة تضـرب فهـي 

  . )٣١٣(یكن جاریًا على الفعل، فلم تلحقه عالمة التأنیث ضاربة. فإذا ُوضع على النسب لم

وقــــد ورد لفــــظ فاعـــــل مؤنثــــًا بالتــــاء حمـــــًال علــــى الفعـــــل وممــــا جــــاء فـــــي ذلــــك قـــــول 

  : )٣١٤(األعشي

                                                             

  . ٢٠٠، ص ٣) النحو الوافي، عباس حسن، ج٣١٢(

  .٧٥٨، ص ٢اإلنصاف، في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج  )٣١٣(



  )٣١٥(أیا جارتا بیني فإنك طالقة * كذاك أمور الناس غاٍد وَطاِرقة

نثـًا بالتـاء، وموضع االستشهاد في هذا البیت قوله (طالِقة) حیث أتي بهذا الوصف مؤ 

مـــع أنـــه ال یوصـــف بـــه إال النســـاء، وٕانمـــا أتـــي بـــه كـــذلك؛ حمـــًال علـــى معنـــى الفعـــل؛ وهـــو 

  . )٣١٦(الحدوث، فهو یرید أن یقول لها: ابتعدي عني فإنه قد جري علیك الطالق وحدث

  اشتقاق اسم الفاعل من العدد وداللته: 

قاق اسـم الفاعـل مـن تشتق العرب األعداد من الثاني إلى العاشر من العدد حسب اشت

  الفعل في نحو: ضاِرب، وآِكل وشاِرب. 

فیصیر حكمها حكم اسم الفاعل، فتجري صفًة على ما قبلهـا؛ فـإن كـان مـذكرًا ُذكَّـرت 

  وٕان كان مؤنثًا ُأنثت. 

فتقول للرجل إذا كان معه رجالن: هذا ثالث ثالثة، وللمرأة: هذه ثالثُة ثالث، ُاسقطت 

سم فاعل جري على مذكر كضارب، وأثبتت في (ثالثة)؛ ألنه عدد التاء من (ثالث)؛ ألنه ا

  مضاف إلى مذكر والمعني: (ثالث ثالثة رجال). 

كما أثبتنا (التاء) في (ثالثة)؛ ألنها جرت على مؤنث، كما نقول (ضـاربة)، وأسـقطت 

  من (ثالث) ألنه في تقدیر المضاف إلى مؤنث. 

نسوة، ألنه قد دخل معهن فقلنا: (أربعة)،  ونقول: هذا رابع أربعة، إذا كان هو وثالث

  . )٣١٧(وذلك ألنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث حمل الكالم على التذكیر، ألنه األصل

  أما إذا تجاوز العدد العشرة ففي ذلك ثالثة أوجه: 

الوجــه األول: أن نــأتي بأربعــة أســماء فنقــول: هــذا (حــادي عشــر) أحــد عشــر و(ثــاني 

  ثالثة عشر.  عشر) اثني عشر، و(ثالث عشر)

فاالســمان األوالن مــن هــذا نظیــر االســم األول مــن: (ثالــث ثالثــة) واالســمان األخیــران 

  نظیر االسم الثاني منه. 

                                                                                                                                                                                          

  .األعشي  )٣١٤(

  .البیت من   )٣١٥(

  . ٧٦٠، ص ٢) اإلنصاف، في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج٣١٦(

  . ٣٥، ص ٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٣١٧(



  وٕاذا كان نظیره فإن االسمین الثانیین في موضع جر بإضافة االسمین األولین. 

األولـین  وبذلك ال تكون قد جعلنا أربعة أسماء بمنزلة شيء واحد، وٕانما بنینـا االسـمین

وجعلناهمــا كاســٍم واحــد، وكــذلك االســمین الثــانیین، ثــم أضــفنا األول إلــى الثــاني. ولــم یمنــع 

  البناُء اإلضافة. 

ِمـن ك تقول: كم رجل جـاءك؟ فتضـیف كـم إلـى رجـل. ومنـه قولـه تعـالى: أال تري أنّ 

  . )٣١٨(لَُّدْن َحِكیٍم َخِبیرٍ 

  فأضاف (لُدن) وهو مبني. 

بثالثــة أســماء فنقــول: هــذا: (حــادي أحــد عشــر) و(ثــاني اثنــي  الوجــه الثــاني: أن نــأتي

  عشر) و(ثالث ثالثة عشر). 

كــأنهم اســتثقلوا أن یــأتوا بأربعــة أســماء، فحــذفوا االســم الثــاني مــن األول تخفیفــًا، وعلــى 

هذا یكون االسم األول معربًا یجري بوجوه اإلعراب؛ ألن التركیب قد زال عنه بحذف االسـم 

  الثاني. 

  ن فعلى بنائهما، وهما في موضع جر بإضافة االسم األول إلیهما. ان الثانیاسمأما اال

  الوجه الثالث: أن نقول: (هذا حادى عشر) و(ثاني عشر) بتسكین الیاء وفتحها. 

  فمن سكن الیاء من (حادي) و(ثاني) جعله معربًا في موضع رفع. 

ره: (حـادي أحـد عشـر)، وعلى هذا تقول: هذا (ثالـْث عشـر) و(رابـْع عشـر)، ألن تقـدی

  فحذف (أحد) تخفیفًا. 

  ومن فتح بناهما على الفتح حیث حذف (أحد) وجعل (حادي) قائمًا مقامه. 

  وما یجري على المؤنث في هذه األوجه الثالثة كما یلي: 

  نقول في المؤنث منه على الوجه األول: 

  (هذه حادیة عشرة) إحدى عشرة.  

  الثاني: ونقول في المؤنث منه على الوجه 

  (هذه حادیة إحدى عشرة) بالضم. 

                                                             

  . ١) سورة هود، اآلیة: ٣١٨(



ونقول في المؤنث منه على الوجه الثالث: (هذه حادیة عشـرة) بالضـم والفـتح علـى مـا 

تقــدم و(حــادي) مقلــوب (واحــد)، وأصــلها: (حــاِدو) علــى وزن (عــاِلف) تــأخرت الفــاء وبقیــت 

  . )٣١٩(حادي)في موضع الالم، ثم قلبت الواو یاء لتطرفها وانكسار ما قبلها فصارت (

  ویكون اسم الفاعل المشتق من العدد على معنیین: 

  أحدهما: أن یكون المراد بفاعل واحد من جماعة، مثل ثاني اثنین، وثالث ثالثة. 

  . )٣٢٠(لََّقْد َكَفَر الَِّذیَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَه ثَاِلُث َثَالَثةٍ كما في قوله تعالى: 

  . )٣٢١(ِذیَن َكَفُروْا ثَاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغارِإْذ َأْخَرَجُه الَّ وقوله تعالى: 

فما كان من هذا الضرب فأضافته محضة؛ ألن معنـاه (أحـد ثالثـة) (وبعـض ثالثـة)، 

فكمــا أن إضــافة هــذا صــحیحة فكــذلك مــا هــو فــي معنــاه وال یجــوز فیــه أن ینــون، وال یعمــل 

  إعمال اسم الفاعل؛ ألنه لیس مأخوذ من فعل عامل. 

ثانیهمــا: أن یكــون فــاعًال كســائر أســماء الفــاعلین نحــو: (ثالــث اثنــین) (ورابــع ثالثــة) 

(وخامس أربعة)، فهذا غیر الوجه األول، وٕانما معناه: هو الذي جعل االثنین ثالثـة بنفسـه، 

  فمعناه الفعل كأنه قال: الذي ثلَّثهم وربَّعهم، وخمَّسهم. 

نَّْجـَوى َثَالثَـٍة ِإالَّ ُهـَو َراِبُعهُـْم َوَال َخْمَسـٍة ِإالَّ ُهـَو َمـا َیُكـوُن ِمـن وعلى هذا قوله تعـالى: 

  . )٣٢٢(َساِدُسُهمْ 

َثةٌ رَّاِبُعُهْم َكْلُبُهْم َوَیُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجمًا الَسَیُقوُلوَن ثَ ومثله قوله تعالى: 

  . )٣٢٣(ْلُبُهمْ ِباْلَغْیِب َوَیُقوُلوَن َسْبَعٌة َوثَاِمُنُهْم كَ 

وعلــــى هــــذا الوجــــه یجــــوز أن ینــــون وینصــــب مــــا بعــــده، فهــــو بمنزلــــة (هــــذا ضــــارب 

  . )٣٢٤(زیدًا)

                                                             

  . ٣٦، ص ٦) شرح المفصل، ج٣١٩(

  . ٧٣) سورة المائدة، اآلیة: ٣٢٠(

  . ٤٠سورة التوبة، اآلیة:  )٣٢١(

  . ٧) سورة المجادلة، اآلیة: ٣٢٢(

  . ٢٢) سورة الكهف، اآلیة: ٣٢٣(

  . ٣٦، ص ٦شرح المفصل، ابن یعیش، ج  )٣٢٤(



فــإن أضــفته فهــو بمنزلــة  -یعنــي خــامس أربعــة–قــال ســیبویه: (قلمــا تریــد العــرب هــذا 

  ضارب زیدًا، فتكون اإلضافة غیر محضة هذا إذا أرید الحال أو االستقبال. 

یه إال حذف التنـوین واإلضـافة كمـا كـان كـذلك فـي قولـك، فإن أرید الماضي لم یجز ف

  .)٣٢٥(هذا ضارُب زیٍد أمس)

وأجاز سیبویه اشتقاق اسم الفاعل من المتجاوز للعشرة، ما هو بمعني التَّصییر خالفًا 

  لألخفش والمبرد. 

وُذكر أنه یجوز أن نقول: (كانوا تسعة وعشـرین فثلثـتهم) أي: جعلـتهم ثالثـین، وكـانوا 

  الثین فربَّعتهم)، أي جعلتهم أربعین، وهكذا إلى المائة. تسعة وث

وُذكــر: أن كثیــرًا مــن النحــویین یمنعــون االشــتقاق بمعنــى التصــییر فیمــا جــاوز العشــرة 

  .)٣٢٦(وهذا هو القیاس

وعلى هذا النحو لم یجز االشتقاق فـوق العشـرة، بمعنـي الُمصـیِّر وجـاز بمعنـي (أحـد) 

هو بمعنى األحد في صورة اسم الفاعل، ولیس به معني نحو: (ثالث ثالثة عشر)؛ ألن ما 

لـــ(حائط) و(كاهــل) فــال بــأس مــن أن یبنــي مــن أول جــزأي المركــب، إذ ال یحتــاج فیــه إلــى 

  مصدر وال فعل. 

أمــا المصــیر: فهــو اســم فاعــل حقیقــًة، واســم الفاعــل ال بــد لــه مــن فعــل ومصــدر، ولــم 

  . )٣٢٧(عشرةیثبت فعل وال مصدر مبنیان من العدد الذي فوق ال

  وقد وردت معاٍن أخرى السم الفاعل المشتق من العدد: 

  أن تستعمل مفردًا لیفید اإلنصاف فتقول: (ثالث) (ورابع) وذلك مثل قول الشاعر: 

  

  

  

  

                                                             

  .٥٥٩، ص ٣الكتاب، سیبویه، ج  )٣٢٥(

م، ص ١٩٩٨ -هــــ١٤١٩، ١، ط ٣) شــرح كافیـــة ابـــن الحاجـــب، الرضـــي، دار الكتــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ج٣٢٦(

٣٨٦ .  

  . ٣٨٧، ص ٣ح كافیة ابن الحاجب، الرضي، ج) شر ٣٢٧(



  .)٣٢٨(◌ُ َتَوهَّْمُت آیات لها َفعرفُتها * لستٍة أعواٍم وذا العام سابع

ــــدًا بمصــــاحب   ة العشــــرة فتقــــول: أن ُتســــتعمل مــــع العشــــرة لیفیــــد االتصــــاف بمعنــــاه مقی

  . )٣٢٩((حادى عشر) إذا أردت المذكر، و(حادیة عشر) للمؤنث

ـــــى األلفـــــاظ األخـــــرى فتقـــــول: (الجـــــزء الخـــــامس عشـــــر)  وكـــــذلك جـــــاز أن تجریـــــه عل

  و(الصفحة السابعة عشرة). 

وأورد ابــن عصــفور فــي مقربــه: (ویجــوز فــي ثالــث لغتــان: إثبــات التــاء، وٕابــدالها یــاء، 

جوز كذلك في خامس وخامسة إثبات السین وٕابـدالها یـاًء. وعلـى ذلـك فیقال، تالى وثالیه، وی

  قول الشاعر: 

  .)٣٣٠(َمَضْت ثالُث ِسنین ُمْنُذ َحلَّ ِبها * وَعاَم َحلَّْت وَهذا التَّابُع الخاِمي

  .)٣٣١(فالشاهد قوله: (الخاِمي) حیث أبدل السین یاء، ولم یقل الخامس

                                                             

ــة، بیــروت ٣٢٨( ، ص ١١، األغــاني، ج٧٩) البیــت للنابغــة الــذبیاني، انظــر دیوانــه، تحقیــق كــرم البســتاني، المكتبــة الثقافی

  . ١٥١، ص ١، واألصول في النحو، البن السراج، ج٤٣

ي الـدین، مطبعـة السـعادة، مصـر، یـمـد مح) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابـن هشـام األنصـاري، تحقیـق: مح٣٢٩(

  م، ص ١٩٥٦ -هـ١٣٧٥، ٣ج

) البیت للحـادرة الـذبیاني، انظـر دیوانـه، إمـالء عبـد اهللا محمـد العبـاس األصـمعي، تحقیـق: ناصـر الـدین األسـد، دار ٣٣٠(

، وفـي إصـالح ٧٤٢، ص ٢، وسـر صـناعة اإلعـراب، ابـن جنـي، ج١٠٦م، ص ١٩٩١ -هــ١٤١١، ٣صادر، ط

  . ٣٠١، ص ١السكیت، جالمنطق، ابن 

  . ٣٥١، ص ١) المقرب، ابن عصفور، ج٣٣١(



  المبحث الثالث

  عمل اسم الفاعل

م الفاعل عمل فعلـه المضـارع لمشـابهته إیـاه فـي الحركـات والسـكنات وعـدد یعمل اس  

  الحروف.

فهــو یرفــع الفاعــل فقــط إن كــان فعلــه الزمــًا، ویرفــع الفاعــل وینصــب المفعــول بــه إْن   

  )٣٣٢(كان فعله متعدیًا.

  وهو إما أن یكون مقترنًا بأل أو مجردًا منها.  

  لرَّفع والنَّصب بشروط.فأن كان مجردًا من (أل) َعِمل عمل فعله من ا

  إذن شروط عمل اسم الفاعل المجرد:

  * أن یكون بمعني الحال أو االستقبال:

ــفُة تجــري فــي معنــى "یفعــل" یعنــي هــذا رجــٌل  وقــد جــاء قــول ســیبویه فــي ذلك:"الصَّ

  )٣٣٣(ضارٌب َزْیدًا"

الفعل المضـارع الـذي  ةبمنزل –قلت حروفه أو كثرت  –وقال المبرد:"فاسم الفاعل 

  )٣٣٤( ه یفعل.معنا

ــك لموافقتـــه  یبـــدو ممـــا ســـبق أنّ    اســـم الفاعـــل یمكنـــه أن یحـــل محـــل المضـــارع، وذلـ

 –ومشــابهته إیــاه فــي الحركــات والســكنات، فمــثًال: (َضــْاِرب) یشــبه (َیْضــِرب) فــي الحركــات 

ومـــن جهـــة المعنـــى، فـــالمعنى واحـــد وهـــو الداللـــة علـــى الحـــال أو  –وهـــذا مـــن جهـــة اللفـــظ 

  االستقبال.

ك فیما ُذكر أن:"اسـم الفاعـل الـذي یعمـل عمـل الفعـل هـو الجـاري مجـرى ویتضح ذل  

الفعل في اللفظ والمعنى، أما اللفظ فألنه جار علیه في حركاتـه وسـكناته ویطِّـرد فیـه، وذلـك 

ـــه الـــذي هـــو:  نحـــو: َضـــاِرب، وُمْكـــِرم، ومنطِلـــق، وُمْســـتخِرج، ُمـــَدْحِرج، كلـــه جـــاٍر علـــى فعل

                                                             

  .١٩٩، ص٢) شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج٣٣٢(

  .٢١، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٣٣٣(

  . ١١٨، ص٢) المقتضب، المبرد، ج٣٣٤(



ق، وَیْســـَتخِرج، وًیـــَدْحِرج، فــــإذا أریـــد مـــا أنــــت فیـــه وهـــو الحــــال أو َیضـــِرب، وَیْكـــِرم، وَیْنَطِلــــ

  )٣٣٥(االستقبال صار مثله من جهة اللفظ والمعنى، فجرى مجراه وحمل علیه في العمل".

إعمال اسم الفاعل إنما جاء لمضـارعته للفعـل ، فكمـا أعربـوا الفعـل لمـا  وقد ذكر :أنّ 

  .)٣٣٦(ت السببضارع االسم ، فكذلك أعملوا اسم الفاعل لذا

  ما ُأعمل اسم الفاعل إذا كان للحال أو االستقبال لوجهین:وقال العكبري:"إنّ 

ـــ ه جـــاٍر علـــى الفعـــل المضـــارع فـــي الحركـــات والســـكنات فـــي األغلـــب، * أحـــدهما: أّن

فـ"ضارب" على زنة "یضرب"، "وَیْكرم" على زنة "ُمْكِرم".

صــل فـي األفعــال أال تعــرب، األصــل فـي األســماء أال تعمــل، كمـا هــو األ والثـاني: أنّ 

المضارع أعرب لمشابهة اسم الفاعل، فینبغي أال یعمل اسم الفاعل إال ما أشـبه منـه  إال أنّ 

  .)٣٣٧(المضارع في الحال أو االستقبال"

* أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضـي لـم یعمـل؛ وذلـك لعـدم جریانـه علـى الفعـل 

  نًى ال لفظًا.الذي هو بمعناه، فیكون قد أشبه الفعل مع

"فـال  عـدم إعمـال اسـم الفاعـل إذا كـان بمعنـى الماضـي: –وجاء في شـرح المفصـل   

  .)٣٣٨(یقال: زیٌد ضارٌب عمرًا أمِس ، وال وحشي قاتٌل حمزَة یوم ُأحد"

  * وقد وردت آراء لبعض النحویین في إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي:

ن یعمل بمعنى الماضي مطلقـًا كمـا یعمـل أ )٣٣٩(ورد في ذلك:"وأجاز الكسائي ثحی  

كمـا یقـول:"ال  ).٣٤٠(الحال واالستقبال سواء، وتمسك بجـواز: زیـٌد معطـى عمـرًا أمـِس درهمـًا"

                                                             

  .٦٨، ص٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٣٣٥(

 -هــ ١٤١٧ ٣ط ١، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ، ج ) األصول في النحو ، ابن السراج ، تحقیق عبدالحسـین الفتلـي٣٣٦(

  . ١٢٣م ، ص ١٩٩٦

  . ٤٣٧، ص١، ط١) اللَّباب في علل البناء واإلعراب، الُعكبري، ج٣٣٧(

  . ٧٧، ص٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٣٣٨(

قـراءات ) الكسائي : على بن همزة بن عبداهللا بن مهیمن ، الكوفي المعروف بالكسـائي ، أحـد القـراء السـبعة ، أخـذ ال٣٣٩(

عن حمزة ، قرأ النحو علي معاذ ، ثم علي الخلیل بن أحمد خرج إلى البوادي عن العرب ، ناظر سیبویه أیام الرشید 

  .٢/٢٥٦الرواة  ه؛ وٕانبا٢١٧هـ وقیل غیر ذلك انظر اإلثارة التعیین ص ١٨٩

  . ٢٠٠، ص٢) الكافیة في النحو، ابن الحاجب، ج٣٤٠(



". جـاء فـي )٣٤١(استدالل للكسائي في قوله "باسط ذراعیه"؛ ألنه على حكایة الحال الماضیة

الماضي واستدلَّ بقوله  قطر الندى:"وخالف في ذلك الكسائي، فأجاز إعماله إن كان بمعنى

ــــــِه ِباْلَوِصــــــیِد) ــك علــــــى إرادة حكایــــــة )٣٤٢( تعــــــالى:(َوَكْلُبُهم َباِســــــٌط ِذَراَعْی ، وأجیــــــب بــــــأن ذلــــ

  .)٣٤٣(الحال"

كما یرى كذلك بعـض النحـویین أنـه:"ال حجـة لـه؛ ألن المعنـى یبسـط ذراعیـه فیصـح   

بالمضـارع الـدال علـى  وقوع المضارع، ألن الواو للحال، ولذا قال سـبحانه وتعـالى:(ونقلبهم)

  . )٣٤٤(الحال ولم یقل "قلبناهم" بالماضي"

  إن الدلیل على أن هذه اآلیة على حكایة الحال أمران:

ــــواو فــــي قولــــه تعــــالى:(َوَكْلُبُهم) واو الحــــال، ویحســــن أن تقــــول بعــــد واو  األول: أن ال

  الحال:"وكلبهم یبسط"، وال یحسن أن تقول:"بسط" بالماضي.

فأتي الفعل المضارع  )٣٤٥( َوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَیِمینِ  حانه وتعالى قال:الثاني: أن اهللا سب

  .)٣٤٦("نقلبهم" وهو دال على الحال واالستقبال

وجاء في الشذور قول الجمهور ردًاً◌ على الكسـائي ومـن معـه فـي اآلیـة السـابقة:"ال   

وعلــى حكایــة نســلم أن اســم الفاعــل فیهــا مــاٍض بــاٍق علــى مضــیه بــل هــو دال علــى الحــال، 

الحــال، ومعناهــا أن یفــرض المــتكلم نفســه أو یفــرض مــن یخاطبــه موجــودًا فــي حــدوث مـــا 

  . )٣٤٧(ُیقص خبره، ویفرض أنه یحدثه في ذلك الوقت، وفي ذلك من البالغة ما ال یخفى"

                                                             

  .  ٢٠١) المصدر نفسه، ص٣٤١(

  . ٢٦٧، ص ٤ن العرب، ابن منظور، مادة (حوز)، ج) لسا٣٤٢(

  . ١٨) سورة الكهف، اآلیة ٣٤٣(

 -هــ ١٤٠٨ ١) قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، األنصاري ، تحقیق : حنَّا الفـاخوري ، دار الجیـل ، بیـروت ط٣٤٤(

  . ٣٨١م ، ص١٩٨٨

  ).١٨) سورة الكهف، اآلیة (٣٤٥(

  . ٥٨، ص٢بد العزیز النجار ، مكتبة ابن تیمیة القاهرة ،ج) التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل محمد ع٣٤٦(

  .٣٨٧لبنان، ص –ي الدین، دار الفكر، بیروت ی) شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحقیق محمد مح٣٤٧(



ومعنى حكایة الحال: أن تقدر نفسك كأنك موجود في زمن وقـوع الفعـل الماضـي، أو 

  )٣٤٨( لماضي واقع في حال المتكلم.أن تقدر أن ذلك الفعل ا

ولعــل الـــراجح فـــي اســـم الفاعــل "باســـط" العمـــل، ســـواء أكــان بمعنـــى الحـــال أو علـــى   

  حكایة الحال.

ــبَّان   حــال أهــل الكهـــف  ه:"ال حاجــة إلــى تكلــف الحكایــة؛ ألنّ أّنــ )٣٤٩(وقــد ذكــر الصَّ

  . )٣٥٠(مستمرة إلى اآلن، فیجوز أن یالحظ في "باسط" الحال فیكون عامًال"

  اة أكثرهم على عكس ما ذهب إلیه الكسائي. یقول ابن مالك:حوالن  

  

ــل ــیُح ذا العمـــــ ـــواه ال یبـــــ ـــْن ِســــ ــــ   وِم

  

ــأل  * ــــو مســــــبوٌق بــــ   للماضــــــي إال وهــ

ـــِهد محمـــــول علـــــىٌ    ــه اْستْشــ   ومـــــا بـــ

  

ـــالً   * ـــــ ـــــذا عَمــــ ــــ ــال لَه ــــــ ــــة الحـ ـــــ   حكای

* ومن المحدثین من یرى أن ما أوقع من تشابه لفظي بین اسم الفاعل والمضـارع ال   

  أساس له من الصحة.

هم إذا كـــانوا قـــد وجـــدوا فـــي "باســـط ذراعیـــه" نّ إوفـــي ذلـــك یقـــول الصـــیداوي :"وبعـــد فـــ  

وحكایة الحال منفذًا كسم الخیاط یلجون منه إلـى المكافحـة والمناضـلة عـن رأیهـم ، فـأن آیـة 

اللَّْیَل  َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعلَ أخرى جبهتهم ال سبیل فیها إلى شيء من ذلك... قال تعالى: 

فـ"جاعل"، اسم فاعل مضى زمانه منذ انشئ الكون، وقد عمل في كلمة "سكنًا"  )٣٥١(َسَكناً 

  .)٣٥٢(فنصبها على أنها مفعول به ثان له"

  

  

  

                                                             

  .٢٥، ص٢) حاشیة الخضري، ج٣٤٨(

، األعـالم: الزركلـي، هـ١٠٢٦) هو محمد على الصَّبان، أبوالعرفان، عالم بالعربیة واألدب، مولده ووفاته بالقاهرة، ت٣٤٩(

  .٢٩٧. ص٦ج

بان، ج٣٥٠(   .٢٥، ص٢) حاشیة الصَّ

  ). ٩٦) سورة األنعام، اآلیة (٣٥١(

  .٦٤٥ص ٢) الكفاف، یوسف الصیداوي، ج٣٥٢(



فاسـم الفاعـل "جاعـل" هـو بمعنــى الماضـي ومـع ذلـك نصــب كلمـة "سـكنًا" وهـذا ممــا   

تقـف إلـى جانـب الكسـائي یدل على عمل اسم الفاعل إذا كـان بمعنـى الماضـي. فهـذه اآلیـة 

مـا نصـب ومن معه ممن یرون إعمال اسم الفاعل بمعنـى الماضـي وقـد أورد  فـي ذلـك :"إنّ 

  .)٣٥٣(اسم الفاعل المفعول الثاني "أي سكناً" ضرورة حین لم یكن اإلضافة إلیه"

معنـاه المضـي، ولـذلك لـم  اسم الفاعل "جاعل" ال یجوز أن یعمل ألنّ  ومعنى ذلك أنّ 

للیل" بل جاءت بعده مجرورة على أنها مضاف إلیـه فیقال:"سـكن" ولكـن لمـا ینصب كلمة "ا

  . )٣٥٤(تعذر جیئ بها منصوبة على الضرورة فقیل:"سكناً"

ولكن ال اضطرار هاهنا كما ذهب إلى ذلك بعـض النحـاة؛ وهـو أن القـرآن لـیس فیـه   

  ضرورات، والضرورة إنما تكون في الشعر.

فــي هــذا الشــأن، ولكــنهم مــع ذلــك لــم یتخلــوا عــن ولــم یكــن النحــاة لیرضــوا بمــا جــاء   

قاعـــدتهم التـــي وضـــعوها مـــن أن اســـم الفاعـــل ال یعمـــل إذا كـــان بمعنـــى الماضـــي. فهـــم قـــد 

وضــعوا هــذه القاعــدة، ولّمــا رأوا الــنص القرآنــي یخــالف مــا ذهبــوا إلیــه، جعلــوا یبحثــون عــن 

  منافذ تثبت آراءهم وتْخِضع النص القرآني لها.

  م الفاعل المجرد كذلك:ومن شروط إعمال اس

* االعتمــاد: یشــترط إلعمــال اســم الفاعــل المجــرد أن یكــون معتمــدًا علــى شــيء قبلــه. 

  وهذا مذهب البصریین.

  .)٣٥٥(شترط البصریة إلعماله االعتماد"توقد ورد في الهمع: "و 

ه ال یعمـل إال إذا كـان معتمـدًا علـى شـيء مـن: نفـي أو اسـتفهام أو مخبـر عنـه أي أنّ 

  و ذي حال أو نداء.أو موصوف أ

  

  

  

                                                             

  .٤١٨، ٣) شرح الكافیة، الرضى، ج٣٥٣(

  ) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ٣٥٤(

  . ٧٩، ص٥) همع الهوامع، السیوطي، ج٣٥٥(



  

  

  یقول ابن مالك:

  كفعله اســم فاعٍل في العمل   **   إن كان عن ُمِضیِّه بمعزل  

  ِصَفًة أو ُمْسنداً  َوَولى استفهامًا أو حـرَف َنداء **  أو نفیًا أو َجا  

  وقد یكون نعت محذوف ُعِرْف  **  َفیسْتَحقُّ العمل الذي ُوصفْ   

  ومن أمثلة معتمدًا:

  و: ما ضارٌب زیٌد عمرًا.* النفي: نح

* االستفهام: أضارٌب زیٌد عمرًا.

* الخبر: زیٌد ضارٌب عمرًا.

* الوصف: مررت برجٍل ضارٍب زیدًا.

* الحال: جاء زیٌد راكبًا فرسًا.

* النداء: یا طالعًا جبًال.

ِقْبَلـَتُهْم  َوَما َأنـَت ِبتَـاِبعٍ ومن أمثلة االعتماد على النفي في القرآن الكریم. قوله تعالى: 

  . )٣٥٦(َوَما َبْعُضُهم ِبتَاِبٍع ِقْبَلَة َبْعضٍ 

فقد اعتمد اسم الفاعل "تابع" علـى النفـي والمبتـدأ فعمـل النصـب فـي "قبلـتهم".. ومنـه   

  .)٣٥٧(َوال آمِّیَن اْلَبْیَت اْلَحَرامَ قوله تعالى: 

الشـعر مـن  فقد اعتمد اسم الفاعل "آمین" على النفي فنصب "البیت". ومما جـاء فـي  

  أمثلة اعتماد اسم الفاعل على النفي قول الشاعر: 

  )٣٥٨(خلیليَّ ما واٍف بعهدي أنما ** إذا لم تكونا لي على َمْن أقُاَطعُ 

ــوع  بضـــمة مقـــدرة علـــى الیـــاء المحذوفـــة  فمـــا: نافیـــة، و"واٍف" اســـم فاعـــل، مبتـــدأ مرفـ

  و"أنتما" ضمیر مبني في محل رفع فاعل "واٍف" قد سد مسد الخبر.

                                                             

  .)١٤٥) سورة البقرة، اآلیة (٣٥٦(

  ).  ١) سورة المائدة، اآلیة (٣٥٧(

  ) البیت قائله مجهول، وهو من البحر الطویل.٣٥٨(



  .)٣٥٩(وقد عمل اسم الفاعل "واٍف" العتماده على النفي

  االعتماد على االستفهام:

َقـاَل َأَراِغـٌب َأنـَت ومن أمثلة االعتماد على االستفهام فـي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى:  

  .)٣٦٠( َعْن آِلهَِتي َیا ِإْبراِهیمُ 

لـــــه حیـــــث اعتمـــــد اســـــم الفاعـــــل "راغـــــب" علـــــى االســـــتفهام فـــــي رفعـــــه الفاعـــــل. وقو   

ْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب الّلِه ِمن َشْيءٍ تعالى:   .)٣٦١(َ◌َهْل َأنُتم مُّ

اعتمد اسم الفاعل "مغنـون" علـى االسـتفهام وعمـل النصـب المقـدر فـي: "مـن شـيء"   

  المجرور بحرف الجر الزائد.

  ومما جاء في الشعر من أمثلة االعتماد على االستفهام قول الشاعر: 

  الك قتَل إمرئأناٍو رجِ            

  )٣٦٢(من العزِّ في ُحّبك اْعَتاَض ُذالً                     

والشــاهد فیــه: "أنــاٍو رجالــك قتــل"، ووجــه االستشــهاد فیــه هــو: مجــيء "نــاٍو" اســم فاعــل 

عــامًال عمــل الفعــل؛ حیــث رفــع فــاعًال أغنــي عــن الخبــر "رجالــك"، كمــا نصــب مفعــوًال  بــه 

  .)٣٦٣(امهو:"قتل"، وذلك العتماده على االستفه

  وقد یكون االستفهام مقدرًا، كقول الشاعر:

  )٣٦٤(لیت ِشعري مقُیُم العذْر َقوْمي ** أْم ُهم في الُحبِّ ِلي َعاذُلونا  

الشاهد فیه: "مقیم العذر قومي"، ووجه االستشـهاد فیـه هـو مجـيء اسـم الفاعـل "مقـیم" 

الذي سد مسد الخبر  عامًال عمل الفعل؛ وهو نصب المفعول المتقدم: (العذر) ورفع الفاعل

  (قومي).

                                                             

  .١١٦) شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام األنصاري، ص٣٥٩(

  ).٤٦) سورة مریم، اآلیة (٣٦٠(

  ).٢١) سورة إبراهیم، اآلیة (٣٦١(

ص  ٣القائل في المقاصـد النحویـة ج ) ُنسب البیت إلى حسان بن ثابت، وهو غیر موجود في دیوانه، وهو مجهول ٣٦٢(

  .٩٥ص  ٣، وهمع الهوامع ج  ٥١٣

  .٥١٠) شرح شذور الذهب، ابن هشام، ص٣٦٣(

  ) لم ینسب البیت إلى قائل معین، وهو من البحر الخفیف.٣٦٤(



العتمـاده علـى همـزة اسـتفهام محذوفـة وأصـل  –عمـل اسـم الفاعـل  –وقد جاء العمـل 

  الكالم: (أمقیم قومي العذر؟).

  والدلیل على الهمزة المحذوفة:

  هذه العبارة یقع بعدها االستفهام عادًة. نّ إقوله: لیت شعري ف - ١

ة االستفهام، وٕان لم توجد في الكالم ُقدرَّت وجود "أم" في الكالم وهي تعادل همز  - ٢

. )٣٦٥(تقدیراً 

  االعتماد على مخبٍر عنه باسم الفاعل:

  أي أن یكون اسم الفاعل مسنداً 

                                                             

  .٥١٢) شذور الذهب، مصدر سابق، ص٣٦٥(



  ومن أمثلة ذلك:

ـا ُكنـُتْم َتْكُتُمـونَ أ/ أن یقع اسم الفاعل خبرًا لمبتدأ، كقوله تعـالى:  )٣٦٦(َواللّـُه ُمْخـِرٌج مَّ

ل فــي االثنــین فــي محــل و الموصــ افأســم )٣٦٧(نــَت ُمنــِذُر َمــن َیْخَشــاَهاِإنََّمــا أَ  وقولــه تعــالى:

نصب باسمي الفاعلین:"مخرج ومنذر".

ب/ أن یقع اسم الفاعل خبرًا ألٍّن وأخواتها:

فاســم  )٣٦٩(ِإنِّــي َفاِعـٌل َذِلــَك َغـداً وقولـه تعـالى: )٣٦٨(ِإنِّــي َخـاِلٌق َبَشــراً كقولـه تعـالى:

فـــي كلمـــة "بشـــرًا". وكـــذا اســـم الفاعل:(فاعـــل) قـــد یعمـــل  الفاعل:(خـــالق) قـــد عمـــل النصـــب

  النصب في "غدآ".

  أن یقع اسم الفاعل خبرًا لكان وأخواتها: -ج

َمـا ُكنـُت َقاِطَعـًة وقولـه تعـالى: )٣٧٠(َذِلـَك ِبـَأنَّ اللّـَه َلـْم َیـُك ُمَغیِّـرًا نِّْعَمـةً كقوله تعـالى:

   )٣٧١(َأْمرًا َحتَّى َتْشَهُدونِ 

اآلیـــة األولـــى: (مغیـــرًا) قـــد نصـــب قولـــه (نعمـــة) وفـــي اآلیـــة الثانیـــة  فاســـم الفاعـــل فـــي

  ة" قد عمل النصب في "أمرًا".ع"قاط

  أن یكون اسم الفاعل مفعوًال به للناسخ: -د

   )٣٧٢(َفَال َتْحَسَبنَّ الّلَه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلهُ  كقوله تعالى:

  فاسم الفاعل "مخلف" قد عمل النصب في "رسله".

  

  

  

                                                             

  ).٧٢) سورة البقرة، اآلیة (٣٦٦(

  ).٤٥) سورة النازعات، اآلیة (٣٦٧(

  ).٢٨جر، اآلیة () سورة الح٣٦٨(

  ).٢٣) سورة الكهف، اآلیة (٣٦٩(

  ).٥٣) سورة األنفال، اآلیة (٣٧٠(

  ).٣٢) سورة النحل، اآلیة (٣٧١(

  ).٤٧) سورة إبراهیم، اآلیة (٣٧٢(



  د على موصوف:االعتما

وذلــك كــأن تقــول: مــررت برجــل ضــارب زیـــدًا، فـــ"زیدًا" هنــا مفعــول عمــل فیــه اســـم   

الفاعــل "ضـــارب" الواقـــع نعتـــًا والغالـــب فـــي الموصــوف أن یكـــون موجـــودًا، وقـــد یعتمـــد اســـم 

  الفاعل على موصوف مقدر فیعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور.

  وهذا ما نص علیه ابن مالك في قوله:

  قد یكوُن نعَت مَحْذوف ُعِرْف ** فَیستحّق العمَل الذي ُوِصفْ و 

َیْخـُرُج ومما جاء من أمثلة االعتماد علـى الموصـوف فـي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى: 

  .)٣٧٣(ِمن ُبُطوِنَها َشَراٌب مُّْخَتِلٌف أَْلَواُنهُ 

موصـوف المـذكور ومـن هـذا مـن ال )٣٧٤(َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشـَراُبهُ وقوله تعالى: 

والتقـدیر:  )٣٧٥(َوِمـَن النَّـاِس َوالـدََّوابِّ َواْألَْنَعـاِم ُمْخَتِلـٌف أَْلَواُنـهُ المصوف المقدر قولـه تعـالى:

  صنف مختلف ألوانه.

  من الشعر قول الشاعر: –االعتماد على الموصف  –ومما جاء في ذلك 

  )٣٧٦(َنْحو الجمرِة البیض كالدُّمي وَكْم ماليٍء َعْینیِه ِمْن شيء َغْیرِه ** إذا َرَاحَ 

و(عینیه) منصوب باسم الفاعل "ماليء" وهو صفة لموصـوف محـذوف تقـدیره: وكـم  

  شخص ماليء.

  ومن أمثلة االعتماد على الموصوف المحذوف كذلك قول الشاعر:

)٣٧٧(كناطٍح َصْخرًة َیومًا لیوِهَنها ** َفَلْم ُیِضْرَها َوَأْوَهى قرنه الوْعلُ 

                                                             

  ).٦٩) سورة النحل، اآلیة (٣٧٣(

  ).١٢) سورة فاطر، اآلیة (٣٧٤(

  ).٢٨) سورة فاطر، اآلیة (٣٧٥(

 -هـــ ١٤١٢، ١شــرح یوســف شــكري فرحــات، دار الجیــل بیــروت، ط) البیــت لعمــر بــن أبــي ربیعــة، انظــر دیوانــه، ٣٧٦(

  .١٣٥ص  ١، وهو في الكتاب ج ٢٣م، ص١٩٩٢

) قائلــه: األعشــى، میمــون بــن قــیس مــن قصــیدته التــي مطلعهــا: ودع هریــرة إن الركــب مرتحــل، فــي دیوانــه ، شــرح ٣٧٧(

 ٢ح التصـریح ج ، وشـر ١١١ص  ١م، دار الجیـل بیـروت، ط ١٩٩٥ -هــ ١٤١٣،  ١یوسف شكري فرحـات ، ط 

  ..١٠٩ص  ٢، وشرح ابن عقیل ج ٦٦ص 



فیه: (كناطٍح صخرًة)، ووجه االستشهاد هو مجيء اسم الفاعـل نـاطح عـامًال والشاهد 

عمــل فعلــه، وهــو نصــب المفعــول بــه "صــخرةً"؛ وذلــك العتمــاده علــى موصــوف محــذوف، 

   )٣٧٨(والتقدیر: كوعل ناطح صخرًة.

  االعتماد على صاحب الحال:

ي "فرسـه" علـى عمـل النصـب فـ اسم فاعـلراكبًا فرسه، فـ"راكبًا"  وذلك نحو: جاء زیدٌ   

  ه مفعول به.أنّ 

ْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلهُ ومنه قوله تعالى:   )٣٧٩(َوالنَّْخَل َوالزَّ

إذا عمــل اســم الفاعــل (مختلفــًا) العتمــاده علــى صــاحب الحــال (النخــل) فرفــع الفاعــل 

  (أكله).

  االعتماد على النداء:  

  ى حرف النداء.من وجوه االعتماد، أن یعتمد اسم الفاعل عل زعم ابن مالك أنّ   

  وأنشد قوله:

  )٣٨٠(یا موقدًا نارًا لغیرك ضوؤها ** یا حاطبًا في غیر حبلِك َتْحِطبُ 

المسوغ للعمـل فـي المنـادى المـذكور فـي البیـت أعـاله، وغیـر ذلـك مـن نحـو  ویبدو أنّ 

  ما هو االعتماد على الموصوف المقدر."یا طالعًا جبالً"، إنّ 

  موقداً  واألصل: یا رجًال طالعًا، ویا رجالً 

قولـه: أو "حـرف نـداء" الصـواب أن المسـوَّغ  وهذا ما ُذكر فـي حاشـیة الحضـري :"إنّ   

االعتمـــاد علـــى الموصـــوف المقــــدر إذ التقـــدیر: یـــا رجـــًال طالعــــًا جـــبًال، ألن حـــرف النــــداء 

  .)٣٨١(مختص باالسم"

  . )٣٨٢(النداء لیس معتمدًا علیه وقد ُردَّ على ابن مالك بأنّ 

                                                             

  .٢٤٩) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابن هشام، ص٣٧٨(

  ).١٤١) سورة األنعام، اآلیة (٣٧٩(

م، دار ١٩٨٤ -هـــ١٤٠٤ ١) البیــت لعمــر بــن أبــي ربیعــة،انظر معجــم شــواهد النحــو الشــعریة،حنا جمیــل حــداد، ط٣٨٠(

  .١٧٢، ص١،والبیت من بحر الكامل،وانظر همع الهوامع،ج٢٩العلوم للطباعة والنشر،الریاض، ص

  .٢٤، ص٢) حاشیة الحضري على شرح ابن عقیل، ج٣٨١(

  .١٨٣) ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبوحیان األندلسي، ص٣٨٢(



  د مع عدم االعتماد:عمل اسم الفاعل المجر 

  هنالك خالف بین نحاة البصرة والكوفة في شرط االعتماد.

اسم الفاعل ال یعمل إال إذا كان معتمـدًا علـى شـيء قبلـه  فقد ذهب البصریون إلى أنّ 

  كما ذكرنا سابقًا. –

وقــد ورد فــي ذلك:"اعتمــاد اســم الفاعــل علــى مــا ذكــر شــرط فــي صــحة عملــه عنــد   

  . )٣٨٣(ألخفش والكوفیون إلى أنه ال یشترط"جمهور البصریین، وذهب ا

  شترطوا االعتماد، بل أجازوا إعماله مطلقًا؛ وذلك لقوة شبهه بالفعل.یوالكوفیون لم 

ه ال یشــترط فــي وأورد أبوحّیـان فــي االرتشــاف قولــه:"ذهب الكوفیــون واألخفـش إلــى أّنــ  

ـــه مـــن غیـــر اعتمـــاد نحـــو قولـــك: ضـــ ارب زیـــدًا عملـــه االعتمـــاد علـــى شـــيء فأجـــازوا إعمال

  .)٣٨٤(عندنا"

 بـه سـدَّ مسـدّ  اً وقد ورد فـي شـرح المفصـل:"قائم زیـد، فیكـون قـائم" مبتـدأ، وزیـٌد مرفوعـ 

  .)٣٨٥(الخبر، لحصول الفائدة به، وتمام الكالم، وذلك لقوة شبه اسم الفاعل بالفعل"

نحـاة الكوفـة ومعهـم األخفـش أحـد رؤوس البصـرة مجمعـون علـى  نّ أویبدو مما سـبق:"

ه ال یعمل إال نحاة البصرة یقولون: إنّ  الفاعل یعمل من دون اعتماد على شيء وأنّ اسم  أنّ 

  .)٣٨٦(إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ اسم الفاعل خبره أو صفته أو حال منه"

  وقد أشار ابن مالك إلى عمله مع عدم االعتماد بقوله:

  الرشد)وِقس، وكاستفهاٍم النفي، وقْد ** یجوز نحو (فائز أولو 

  الخبر. اسم الفاعل "فائز" مبتدأ، و"أولو" فاعل سدَّ مسدّ  فیجوز عمله، ألنّ 

  بقول الشاعر: –وهو عمله دون اعتماد  –وقد استشهد األخفش لما ذهب إلیه 

                                                             

  .٦١، ص٣) توضیح المقاصد والمسالك، ج٣٨٣(

  ١٨٤، ص٣) ارتشاف الضرب "، ج٣٨٤(

  .٧٩، ص٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٣٨٥(

  .٦٤٨، ص٢الكفاف، یوسف الصیداوي، ج )٣٨٦(



  )٣٨٧(خبیٌر بنو ِلْهٍب فال تُك ُمْلِغیًا ** مقالة ِلْهبيِّ إذا الطُیر َمرَّتِ 

  والشاهد فیه: "خبیر بنو ِلْهب"

لمــة "خبیــر" مبتــدأ، و"بنــو لهــب" فاعـــل ســدَّ مســد الخبــر، واســتدّل بــذلك علـــى أن فك  

  الوصف یعمل عمل الفعل فیرفع الفاعل أو نائب الفاعل وٕان لم یسبقه نفي أو استفهام.

والجمهور على اشتراط أن یسبقه النفي أو االستفهام، لـذلك لـم یرتضـوا اإلعـراب الـذي 

  ذكره األخفش. وقالوا:

  خبیر" خبر مقدم، و"بنو لهب" مبتدأ مؤخر. واألصل: "بنو لهب خبیر".إن قوله "  

قوله:"بنو لهب" جمع، "وخبیر" مفرد فلـزم اإلخبـار  وقد اعترض أنصار األخفش بأنّ   

  بالمفرد عن الجمع.

ولكــن صــیغة "فعیــل" ربمــا اســتعملت المفــرد والمثنــى والجمــع بلفــظ واحــد، فــأخبر بهــا   

  .)٣٨٨(عن كل واحد منها

 والمالئكة بعد ذلك ظهیررد ذلك صریحًا في القرآن الكریم في قوله تعالى: وقد و   

وعلـى ذلـك فاآلیــة الكریمـة تسـقط اعتــراض أصـحاب األخفـش، وتعضــد رأي الجمهـور؛ وهــو 

  أن (فعیل) قد یستعمل للجماعة.

  إعمال اسم الفاعل المصغر والمنعوت:

  أوًال: اسم الفاعل المصغر:

  إعمال اسم الفاعل المصغر ولهم في ذلك مذاهب:اختلف العلماء في جواز   

المـــــذهب األول: ال یجـــــوز إعمـــــال المصـــــغر مطلقـــــًا، ســـــواء اســـــتعمل مكبـــــره نحـــــو: 

ن". وهــذا (ضــویرب) و(قویتــل)، تصــغیر "ضــارب" و"قاتــل" أم لــم یســتعمل مكبــره نحــو "ُكَعــیْ 

  جمهور البصریین.رأي 

                                                             

  .١٩٥، ص١،وشرح ابن عقیل،ج٤٦) ُنسب البیت لرجل من طيء،انظر معجم الشواهد،حنا جمیل حداد، ص٣٨٧(

  .٢٧٣) شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، ص٣٨٨(



  واستدلوا على ذلك من وجهین:

  اسم الفاعل المصغَّر عن العرب. ه لم یرد إعمال) إنّ ١(

وجود التصغیر الذي هو من خـواص االسـم یبعـد الشـبه بینـه وبـین الفعـل فـي  ) إنّ ٢(

  .)٣٨٩(البنیة التي هي عمدة التشابه

وهذا ما ذكره أبوحّیان مستندًا إلى ما ذهب إلیه البصریون بقوله:"ولعمل اسـم الفاعـل   

 یجــوز: "هــذا ضــویرب زیــد"، هــذا مــذهب فــي المشــهور شــروط أحــدها أن یكــون مكبــرًا، فــال

  .)٣٩٠(البصریین والفراء"

كما ورد في شرح الكافیة ما ُیفید ذلك حیث ُذكر:"ویشترط في عمـل اسـم الفاعـل أال   

یكـــون مصـــغرًا، وال موصـــوفًا؛ ألن التصـــغیر والوصـــف یخرجانـــه عـــن تأویلـــه بالفعـــل، ولـــم 

یبقــى علــى صــیغته وتلحقــه العالمــة  تخرجــه التثنیــة والجمــع؛ ألن كــًال مــن المثنــى والمجمــوع

  .)٣٩١(في آخره، أما التصغیر فهو تغییر لبنیة الكلمة"

وقیــل إنــه ال حجــة فــي قــول بعضــهم:"أظنني مــرتحًال وســوئیرًا فرســخًا"؛ ألن "فرســخاً"   

  .)٣٩٢(ظرف، والظرف یكتفي برائحة الفعل

سـبة غیـره إلـى المذهب الثاني: یجوز مطلقًا وهذا الرأي نسـبة الشـارح إلـى الكسـائي، ون

الكوفیین إال الفراء، ووافقهـم علـى ذلـك النحـاس، فقـاس اسـم الفاعـل المصـغر علـى المجمـوع 

المعتبــر عنــدهم شــبه اســم الفاعــل للفعــل فــي المعنــى دون  ن فــألنّ و جمــع تكســیر أمــا الكوفیــ

  .)٣٩٣(البنیة

ویؤید ذلك ما ورد في "أوضح المسـالك" والـذي مفـاده: أنـه ال یشـترط عـدم التصـغیر   

لعمــل اســم الفاعــل، كمــا ال یشــترط عــدم الوصــف؛ ألن التصــغیر والوصــف لــم یــزیال داللتــه 

ــك اســــتنادًا علــــى مــــا ورد فــــي جـــواز إعمــــال اســــم الفاعــــل المثنــــى والمجمــــوع،  للحـــدث، وذلــ

  فالمأخوذ به هو الشبه في المعنى وهو الداللة على الحدث.
                                                             

  .٨٥ص ٤) شرح األشموني، ج٣٨٩(

  .١٨١، ص٣) ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج٣٩٠(

  .٤٢٤م، ص١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ط ٣) شرح الكافیة، الرضي، ج٣٩١(

  .٢١٧، ص٢) شرح األشموني، ج٣٩٢(

  .٨٥، ص٤) شرح األشموني، ج٣٩٣(



ن بعــد زنتهــا عــن زنــة كمــا أن أمثلــة المبالغــة قــد عملــت عمــل الفعــل علــى الــرغم مــ  

  .)٣٩٤(المضارع

المــذهب الثالــث: یعمــل المصــغر الــذي لــم یلفــظ بــه مكبــرًا، وقــد نســب هــذا القــول إلــى 

  بعض المتأخرین.

وهـــو مـــا ذكـــره أبوحیـــان فـــي االرتشـــاف بقولـــه:"وذهب الكســـائي وبـــاقي الكـــوفیین إلـــى   

  به مكبرًا".جواز إعماله مصغرًا، إذا كان الوصف ال ُیستعمل إال مصغرًا ولم یلفظ 

  وذلك مثل قول الشاعر:

  فما طعُم راٍح في الزَّجاج ُمدامةً   

   )٣٩٥(َتَرقْرَق في األیدي كمیِت َعصیُرها          

اســـم فاعـــل مصـــغر حـــین أعملـــه ورفـــع بـــه  )٣٩٦(فـــي روایـــة مـــن جـــرَّ "كمیـــت وكمیـــت"

  "عصیرها".

  ثانیًا: اسم الفاعل الموصوف:

اســم الفاعــل الموصــوف، وهــم فــي ذلــك نجــد أن الُنحــاة كــذلك قــد اختلفــوا فــي إعمــال   

  مذاهب.

  المذهب األول:

اسم الفاعل الموصوف ال یعمل  وهو من مذهب جمهور البصریین، والذي مفاده أنّ   

  .)٣٩٧(مطلقاً 

األسـماء العاملـة عمـل الفعـل  وقد ذكر ابن الحاجـب ذلـك فـي الشـافیة حیـث قـال:"إنّ   

ظـــیم عمـــرًا؛ وذلـــك لبعـــدها عـــن نعزلـــت عـــن العمـــل فـــال تقـــول: زیـــٌد ضـــارٌب عاإذا وصـــفت 

  .)٣٩٨(مشابهة الفعل إذ وضعه أن یسند وال یسند إلیه، والموصوف یسند إلیه الصفة"

                                                             

  .٢٢٨، ص٣) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج٣٩٤(

  .١٨١ص  ٣، وارتشاف الضرب ج ٤١ص  ٣) البیت لمضرَّس بن ربعي، وهو في المقاصد النحویة ج ٣٩٥(

  .١٨١ص  ٣) ارتشاف الضرب ، ج ٣٩٦(

  .٢٢٩، ص٣الك إلى ألفیة ابن مالك، ج) أوضح المس٣٩٧(

  .٢٩١، ص١) شافیة ابن الحاجب، الرضي، ج٣٩٨(



ـْن َأْهـِل اْلِكَتـاِب ُأمَّـٌة قَآِئَمـٌة َیْتلُـوَن آَیـاِت اللّـِه آَنـاء وقد جاء فـي إعـراب قولـه تعـالى:   مِّ

  .)٣٩٩(اللَّْیلِ 

ائمــة"؛ ألن "قائمــة" قــد وصــفت فــال تعمــل قــال العكبري:"آنــاء ظــرف "لیتلــون"، ال "لق  

  .)٤٠٠(فیما بعد الصفة"

  المذهب الثاني: 

أن اسم الفاعل یعمل مطلقًا، سواٌء تقدم المعمول على اسم الفاعل، أم توسط بین اسم 

  .)٤٠١(الفاعل والوصف، أم تأخر. وقد نسب هذا المذهب إلى الكسائي

اعــل جائیـــًا علـــى أصـــله أو وقــد ورد فـــي شـــرح الشــافیة:"فلو صـــغر أو نعـــت اســـم الف  

ــــــه إال عنــــــد الكســــــائي، فأنــــــه أجــــــاز إعمــــــال المصــــــغر وٕاعمــــــال  ــــــه، بطــــــل عمل معــــــدوًال ب

  .)٤٠٢(المنعوت"

  واحتج بقول الشاعر:

عتْ      إذا فاقٌد خطباَء فرخین َرجَّ

   )٤٠٣(َذَكرُت ُسلَْیمي في الْخَلِیِط الُمزایلٍ           

منصــوب بــه هــذا علــى مــذهب والشــاهد: "فاقــٌد فــرخین"، "فاقــد" اســم فاعــل، و"فــرخین" 

الكســائي، وقیــل ال حجــة لــه؛ ألن "فــرخین" نصــب بفعــل مقــدر یفســره "فاقــد" والتقدیر:"فقــدت 

  .)٤٠٤(فرخین"

والتقدیر:"فقـــدت فـــرخین"، ألن "فاقـــد" لـــیس جاریـــًا علـــى فعلـــه فـــي التأنیـــث، فـــال یعمـــل 

  .)٤٠٥(وعلى ذلك یكون "فاقد" فاعًال، وتقدیر المحذوف: إذا رجعت فاقد
                                                             

  ).١١٣) سورة آل عمران، اآلیة (٣٩٩(

  .١٥٦، ص١) إمالء ما منَّ به الرحمن، العكبري، ج٤٠٠(

  .٢٢٩، ص٣) أوضح المسالك، ج٤٠١(

  .١٠٤٦، ص٢) شرح الكافیة الشافیة، ابن مالك، ج٤٠٢(

خـازم، الفاقـد: التـي مـات زوجهـا، والخطبـاء: التـي نـزل بهـا األمـر الشـدید، رجعـت:  ) ینسب البیت إلى بشـر بـن أبـي٤٠٣(

 ٣، المزایل: الذاهب، والبیت في المقاصد النحویة ج اً ید الصوت، الخلیط: القوم الذین یكون أمرهم واحددالترجیع: تر 

  (فقد) . ٣٣٧ص  ٣، ولسان العرب ج  ٣٩ص 

  .٦٢، ص٤) شرح األشموني، ج٤٠٤(

  .٥٦٦، ص٢ألشموني، ج) شرح  ا٤٠٥(



  ب الثالث:المذه

وینســب إلــى ابــن مالــك، وفیــه أنــه: یجــوز إعمــال اســم الفاعــل الموصــوف إذا تقــدم   

  .)٤٠٦(المعمول على الوصف، وال یجوز ذلك إذا تقدم الوصف على المعمول

  هذه هي شروط عمل اسم الفاعل المجرد.. وفیما یلي نذكر:

  * عمل اسم الفاعل الزمًا ومتعدیًا:

  اعل:أوًال: الرَّفع: أي رفعه الف

اختلــف جمهــور النحــاة فــي رفــع اســم الفاعــل الــذي بمعنــى الماضــي للفاعــل الظــاهر، 

  .)٤٠٧(وذهب ابن جني إلى أنه ال یرفع الظاهر

رفعه للفاعـل البـد أن یسـتوفي شـرط االعتمـاد، فـإذا رفـع اسـم الفاعـل فـاعًال  وقیل إنّ   

ــك علـــــى التقـــــدیر واالعتمـــــاد علـــــى المقـــــدر كاالع نّ إدون شـــــرط اعتمـــــاد، فـــــ تمـــــاد علـــــى ذلـــ

  .)٤٠٨(الملفوظ

ـــهُ وفـــي قولـــه تعـــالى: ـــٌف َأْلَواُن رفـــع اســـم الفاعـــل للفاعـــل فـــي اآلیـــة قـــد  إنّ  )٤٠٩(مُّْخَتِل

  .)٤١٠(استوفى شرط االعتماد، واالعتماد مقدر في اآلیة، أي: "صنف مختلف ألوانه"

  .)٤١١(ه یرفعه، وهو ظاهر كالم سیبویه واختاره ابن عصفوروذهب قوم إلى أنّ 

اختلـــف جمهـــور النحـــویین كـــذلك فـــي رفعـــه للفاعـــل الضـــمیر، فقـــال  رفعـــه للضـــمیر:

  بعضهم: هو واقٌع باتفاق الجمیع.

ن لم یعتمد في نحو: ضارب أنت إ كما جاء في حاشیة الخضري:"ومقتضاه الضمیر و 

  .)٤١٢(أمس"

                                                             

  .٢٠٦، ص٣، وانظر أوضح المسالك أللفیة ابن مالك، ج٥٦٧، ص٢، جشرح األشموني) ٤٠٦(

  .١٨٦، ص١) الخصائص، ابن جني، ج٤٠٧(

  .٢٤٩، ص٢) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج٤٠٨(

  ).٦٩) سورة النحل، اآلیة (٤٠٩(

  .٢٤٩، ص٢) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج٤١٠(

  .٥٦٤، ص٢ألشموني، ج) شرح ا٤١١(

  .٢٥، ص٢) حاشیة الخضري، ج٤١٢(



  . )٤١٥(وابن طاهر )٤١٤(، وقد نقلوا المنع عن ابن خروف)٤١٣(وقال آخرون: إنه یمتنع

اعل یعمل الرفع في االسم الظاهر أو الضـمیر وقـد ورد فـي القـرآن والراجح أن اسم الف

  الكریم ما یؤید ذلك.

َفِإنَّــُه آِثــٌم َقْلُبــُه َواللّــُه ِبَمــا وممــا جــاء منــه عــامًال الرفــع فــي االســم الظــاهر قولــه تعــالى:

  .)٤١٦(َتْعَمُلوَن َعِلیمٌ 

"ُرفع بــــ"آثم"  علـــى اســـم الفاعـــل: "آثـــم" موقعـــه مـــن اإلعـــراب: خبـــر إنَّ مرفـــوع، و"قلبـــه

  الفاعلیة. 

  .)٤١٧(قال الزمخشري:"كأنه قیل یأثم قلبه"

ْرَع وفـي قولـه تعـالى: َوُهــَو الَّـِذي َأنَشـَأ َجنَّـاٍت مَّْعُروَشــاٍت َوَغْیـَر َمْعُروَشـاٍت َوالنَّْخـَل َوالــزَّ

    )٤١٨(ُمْخَتِلفًا ُأُكُلهُ 

أكلـــــه" بالضـــــم اســـــم الفاعـــــل: "مختلفـــــًا" نصـــــب علـــــى أنـــــه حـــــال مقـــــدرة، وقـــــد قـــــرئ "

  .)٤١٩(والسكون

ــــــه: ــــــع كــــــذلك قول ــــــة الرف ــــــاومــــــن أمثل ـــــــٌع لَّْوُنَه ــــــَرٌة َصــــــْفَراء َفاِق ــــــا َبَق ــــــه )٤٢٠(ِإّنَه . وقول

وْا النَّْجَوىالوقوله: )٤٢١(َضآِئٌق ِبِه َصْدُركَ تعالى:   .)٤٢٢(ِهَیًة قُُلوُبُهْم َوَأَسرُّ

                                                             

بَّان، ج٤١٣(   .٢٩٩، ص٢) حاشیة الصَّ

) هو علي محمد بن علي بن نظام الدین، أبوالحسن بن خروف األندلسي النحوي، أخذ النحـو عـن ابـن طـاهر، ت: ٤١٤(

  .٢٠٣، ص٢هـ، بغیة الوعاة، السیوطي، ج٦٠٩سنة 

  .٩٥، ص٢هـ، إنباه الرواة، القفطي، ج٤٥٤لنحوي، المصري، ت: سنة ) هو طاهر أحمد بن باشاذ أبوالحسن، ا٤١٥(

  )٢٨٣) سورة البقرة، اآلیة (٤١٦(

  .٣٢٤م، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ١، ط١) الكشاف، الزمخشري، ج٤١٧(

  ).١٤١) سورة األنعام، اآلیة (٤١٨(

  .٧٠م، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ١، ط٢الكشاف، الزمخشري، ج  )٤١٩(

  ).٦٩) سورة البقرة، اآلیة (٤٢٠(

  ).١٢رة هود، اآلیة () سو ٤٢١(

  ).٣) سورة األنبیاء، اآلیة (٤٢٢(



ِإالَّ ُهـــَو َخـــاِلُق ُكـــلِّ  ال إِلَــــهَ أمـــا رفعـــه الضـــمیر المســـتتر: فقـــد ورد فـــي قولـــه تعـــالى:

  .)٤٢٣(َشْيءٍ 

  اسم الفاعل "خالق" فاعله ضمیر مستتر تقدیره "هو"

َوَمن َیْعِص اللّـَه َوَرُسـوَلُه َوَیَتَعـدَّ ُحـُدوَدُه ُیْدِخْلـُه َنـارًا َخاِلـدًا ِفیَهـا وكذلك في قوله تعالى:

  )٤٢٤(َوَلُه َعَذاٌب مُِّهینٌ 

ســتتر، ذلــك أن اســم الفاعــل ال یعــود ضــمیره إال اســم الفاعــل "خالــدًا" فاعلــه ضــمیر م

علــى الغائــب، حیــث ورد: إذا رفــع اســم الفاعــل ضــمیرًا مســتترًا وجــب أن یكــون مرجــع هــذا 

  .)٤٢٥(الضمیر غائبًا؛ ألن اسم الفاعل ال یعود ضمیره إال على الغائب

  :ثانیًا:النصب

نصــب هــذا إذا كــان اســم الفاعــل مســتوفیًا شــروط إعمالــه لنصــب المفعــول بــه جــاز  

  .)٤٢٦(المفعول مباشرة بشرط أن یكون اسمًا ظاهراً 

ـــــه تعـــــالى: ـــــَة وذلـــــك كمـــــا فـــــي قول ـــــاِبٍع ِقْبَل ـــــا َبْعُضـــــُهم ِبَت ـــــَتُهْم َوَم ـــــَت ِبَتـــــاِبٍع ِقْبَل ـــــا َأن َوَم

اســم الفاعــل: "تــابع"، إعرابــه: خبــر، و"قبلــتهم" مفعــول بــه لتــابع، و"تــابع" الثانیــة: اســم فاعــل 

نصـب "قبلـة" علـى أنهـا مفعـول بـه. وجـاء اسـم الفاعـل خبـرًا كـذلك فـي قولـه  وهو خبـر، وقـد

   )٤٢٨(َوالّلُه ُمْخِرٌج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُمونَ تعالى:

بـ"مخرج" وقد  مفعول به اسم الفاعل:"مخرج" وهو خبر، "ما" موصولة في محل نصب

ــورد اســم الفاعــل حــاًال فــي قولــه تعــالى: ــیَن اْلَبْیــَت اْلَح . اســم الفاعــل:"آمین" )٤٢٩(َرامَ وَال آمِّ

وهـــــي حـــــال، و"البیـــــت" مفعـــــول بـــــه منصـــــوب باســـــم الفاعـــــل "آمـــــین". ومنـــــه كـــــذلك قولـــــه 

                                                             

  ).١٠٢) سورة األنعام، اآلیة (٤٢٣(

  ).١٤) سورة النساء، اآلیة (٤٢٤(

  .٢٥٢،ص٣) النحو الوافي، عباس حسن، ج٤٢٥(

  .٢٥٤، ص٣) النحو الوافي، عباس حسن، ج٤٢٦(

  ).١٤٥) سورة البقرة، اآلیة (٤٢٧(

  ).٧٢) سورة البقرة، اآلیة (٤٢٨(

  ).٢ائدة، اآلیة () سورة الم٤٢٩(



ــــه:)٤٣٠(َفَلَعلَّــــَك َبــــاِخٌع نَّْفَســــكَ تعــــالى: ــــي َخــــاِلٌق َبَشــــراً . وقول ــــة نصــــب  )٤٣١(ِإنِّ وفــــي حال

ـــإالمفعـــولین: ف فحكمـــه أن مفعـــول وأریـــد إضـــافته،  نه إذا تعـــدى اســـم الفاعـــل إلـــى أكثـــر مـــّن

ِإنِّـي . وذلك كما فـي قولـه تعـالى:)٤٣٢(یضاف إلى المفعول األول، وینصب المفعول الثاني

    )٤٣٣(َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماماً 

ه بمعنــى "صــیر"، الكــاف فــي محــل اســم الفاعــل: "جاعــل" یتعــدى إلــى مفعــولین؛ ألّنــ

  نصب مفعول به أّول، و"إمامًا" مفعول ثان.

از جــاعــل ومعمولــه: فمــذهب ســیبویه جــواز اإلضــافة؛ أي أمــا إذا فصــل بــین اســم الف

. )٤٣٤(ه مضــاف إلیــه، والنصــب أحســن مــن اإلضــافةره باعتبــار أّنــجــنصــب المفعــول وجــاز 

ـــه أبوحیـــان أیضـــًا بقولـــه:"فان فصـــل بـــین اســـم الفاعـــل والمفعـــول وجـــب  وهـــذا مـــا ذهـــب إلی

  .)٤٣٥(النصب"

ِإنِّي َجاِعـٌل  في قوله تعالى:ه إذا ُفصل بین اسم الفاعل ومعموله كما وكذلك ُذكر أنّ 

. فهنا یجـب النصـب؛ ذلـك أن "خلیفـة" منصـوب باسـم الفاعـل علـى )٤٣٦(ِفي اَألْرِض َخِلیَفةً 

  .)٤٣٧(المفعولیة، وال یجوز الجر؛ وذلك بسبب الفصل بین العامل والمعمول

  ثالثًا: اسم الفاعل المضاف:

قسمین: معنویة ولفظیة.  النحاة حین تعرضوا للحدیث عن اإلضافة جعلوها على إنّ   

  اإلضافة المعنویة هي التي تفید تخصیصًا أو تعریفًا في المضاف. وذكروا أنّ 

                                                             

  ).٦) سورة الكهف، اآلیة (٤٣٠(

  ).٢٨) سورة الحجر، اآلیة (٤٣١(

  .١٧٦، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٤٣٢(

  ).١٢٤سورة البقرة، اآلیة () ٤٣٣(

  .١٧٦، ص١) الكتاب "مصدر سابق"، ج٤٣٤(

  .١٨٦، ص٣) ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج٤٣٥(

  ).٣٠) سورة البقرة، اآلیة (٤٣٦(

  .١٦٤، ص٣یة ابن مالك، ابن هشام األنصاري، ج) أوضح المسالك إلى ألف٤٣٧(



أمــا اللفظیــة فیشــترطون لهــا أن یكــون المضــاف مشــتقًا. ولعــل اســم الفاعــل فــي مقدمــة 

هذه المشتقات الدال على الحال أو االستقبال أو االسـتمرار التجـددي، فـي مقدمـة هـذا النـوع 

ضافة ال یفید تعریفًا أو تخصیصًا في المضاف، لذلك جاز أن یقترن المضاف "بأل" من اإل

واقترانه "بأل" وفي هذه الحال یؤكد أن "أل" موصولة ولیسـت معرفـة؛ حیـث ال یمكـن الجمـع 

بــــین المعــــرف بــــأل، والمعــــرف باإلضــــافة لــــذا فــــان هــــذه اإلضــــافة التــــي لــــم تفــــد تعریفــــًا وال 

  ف في اللفظ.تخصیصًا جاءت ألجل التخفی

وقد تبین أنَّ إضافة اسم الفاعل إضافة لفظیة مبني على عمل اسم الفاعل، فـأن كـان 

فـي األصـل عــامًال كانـت اإلضـافة لفظیــة، أمـا إذا كــان اسـم الفاعـل بمعنــى الماضـي كانــت 

  إضافته حقیقیة.

وســر ذلـــك عنــدهم أن اســـم الفاعــل ال یعمـــل بمعنــى الماضـــي، وٕانمــا یعمـــل بمعنـــى   

االســـتقبال، ومـــن أجـــل ذلـــك قـــالوا: إن إضـــافة اســـم الفاعـــل المـــراد بـــه الحـــال أو  الحـــال أو

  .)٤٣٨(االستقبال إضافة لفظیة

لذا یجوز في اسم الفاعل أن یكون مضافًا إلى مـا یلیـه مـن مفعـول وناصـبًا لـه، وقـد   

ورد فــي شــرح المفصــل: "ولــك أن تحــذف التنــوین لضــرب مــن التخفیــف، ولــذلك تقــول: هــذا 

  .)٤٣٩(زیٍد غدًا، كما تقول: هذا رجل ضارٌب زیدًا غدًا" رجٌل ضارُب 

ضـح ممـا سـبق أن اسـم الفاعـل إذا كــان مسـتوفیًا شـروط إعمالـه لنصـب المفعــول ویتّ   

مع عدم التنـوین  –به جاز نصب هذا المفعول مباشرة مع تنوین اسم الفاعل كما جاز جره 

  باعتباره مضافًا إلیه واسم الفاعل هو المضاف. –

  .)٤٤٠(َیْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِّنُكْم َهْدیًا َباِلَغ اْلَكْعَبةِ ؤید ذلك قوله تعالى:ومما ی  

و"هدیًا" نكرة منصوبة، حال مـن الهـاء فـي بـه، و"بـالغ الكعبـة" صـفة "لهـدى" والتنـوین 

  .)٤٤١(مقدر أي:"بالغًا الكعبة"

  

                                                             

  .٢٧٨، ص١) شرح كافیة ابن الحاجب، ج٤٣٨(

  .٦٨، ص٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٤٣٩(

  ).٩٥) سورة المائدة، اآلیة (٤٤٠(

  .١٦١، ص١) إعراب القرآن، الزجاج، ج٤٤١(



  ه) بالنصب. وقرئ:(بالٌغ أمرَ باإلضافة  )٤٤٢( )ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرِه ومن ذلك قراءة (

قال سیبویه:"ولیس یغیر كف التنـوین إذا حذفتـه مسـتخفًا شـیئًا مـن المعنـى، وال یجعلـه 

  .)٤٤٣(معرفة"

  .)٤٤٤(واإلضافة في "بالغ الكعبة" إضافة لفظیة؛ أي ال تفید إال تخفیفًا في اللفظ

  )٤٤٥(ُة اْلَمْوتِ ُكلُّ َنْفٍس َذآِئقَ كذلك یجوز النصب واإلضافة كما في قوله تعالى:

اسم الفاعل "ذائقة" مضاف، و"الموت" مضاف إلیه، وهي إضافة غیر محضة؛ ألنها 

  .)٤٤٦(تخفیفاً  تنویننكرة، فهي في نیة االنفصال فحذف ال

وجاء في معاني القرآن: إن العـرب قـد تسـتثقل النـون فتحـذفها فـي معنـى إثباتهـا، نحـو 

   )٤٤٧(مَُّالُقوا َربِِّهمْ  قوله تعالى:

كر األخفش أنه أضاف قوله:"ذائقة في اآلیة السابقة، ولم یقع الفعل، وٕانمـا یضـاف وذ

  .)٤٤٨(إذا وقع الفعل

لإلضــافة معنــًى مضــى مــن الفعــل، فــإذا رأیــت الفعــل قــد  ویؤكــد ذلــك الفــراء بقولــه:"إنّ 

مضــى، فــأثر اإلضــافة فیــه تقول:"أخــوك آخــُذ حقــِه" ویقــبح أن تقول:"آخــٌذ حقِّــه؛ ألن معنــاه 

  .)٤٤٩(بح التنوین"ماٍض فق

مـا جـاءت إضـافته معنـى الماضـي وٕانّ بویفهم من ذلك أن اسم الفاعل یضاف إذا كـان 

  تخفیفًا. –ه بمعنى المستقبل على الرغم من أنّ  –في اآلیات السابقة 

وذكـر ســیبویه مــا نصــه:"هذا ضــارب زیــدًا غـدًا، وعملــه مثــل: هــذا یضــرب زیــدًا غــدًا، 

  غیر منقطع كان كذلك، فهذا أجرى فإذا حدَّثت عن فعل في حین وقوعه

                                                             

  .)٣سورة الطالق، اآلیة () ٤٤٢(

  .١٦٦، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٤٤٣(

  .٢٨٠، ص١و، ابن الحاجب، ج) الكافیة في النح٤٤٤(

  ).١٨٥) سورة آل عمران، اآلیة (٤٤٥(

  .١٦٦، ص١) إمالء ما منَّ به الرحمن، العكبري، ج٤٤٦(

  ).٤٦) سورة البقرة، اآلیة (٤٤٧(

  .٨٣م، ص١٩٨١ -هـ ١٤٠١، ٣، ط١) معاني القرآن، األخفش، تحقیق د. فائز فارس، ج٤٤٨(

  .٤٢٠، ص٢، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ج) معاني القرآن، الفراء، تحقیق محمد علي النجار٤٤٩(



   

  .)٤٥٠(مجرى المضارع في العمل والمعنى منونًا"

اإلضــافة التــي ال ُتغیــر مــن المعنــى شــیئًا بــل تفیــد التخفیــف هــي  لقــد رأى ســیبویه أنّ 

  إضافة غیر حقیقیة، والتنوین عند سیبویه هو األصل.

ي فیمــا یتعلــق باســم وخالصــة مــا ســبق فــإن النحــاة قــد اختلفــوا فــي اإلضــافة والتنــوین أ

  الفاعل المضاف وهم في ذلك فرق:

  * الفریق األول:

یرى أن اإلضافة غیر حقیقیة، وأن التنوین هو األصل وهذا رأي سیبویه، وتبعـه فـي   

ذلك ابن یعیش حیث ذكر:"أن اإلضـافة فـي اسـم الفاعـل منفصـلة، وأن التنـوین هـو األصـل 

 ه مفعـول؛ وذلـك ألنّ وب في الحكـم، ألّنـهو منص –أي بعد اإلضافة  –وما كان مخفوضًا 

  .)٤٥١(اسم الفاعل ال یضاف إال إلى المفعول"

  الفریق الثاني:* 

  اإلضافة هي األصل، وهذا رأي السیوطي. ویرى أنّ   

  الفریق الثالث:* 

  اإلضافة والتنوین سیَّان وهو رأي الكسائي. یرى أنّ   

النصب أولـى مـن الجـر،  أنّ جاء في همع الهوامع:"قال أبوحیان وظاهر كالم سیبویه 

األصل في األسماء إذا تعلق  ◌ّ   الجر أولى، ألن وقال الكسائي: هما سواء، ویظهر لي أنّ 

  .)٤٥٢(أحدهما باآلخر اإلضافة والعمل"

  

  

  

  

                                                             

  .١٦٤م، ص١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣، ط١) الكتاب، سیبویه، ج٤٥٠(

  .٦٨. ص٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٤٥١(

  .٩٦، ص٢) همع الهوامع، السیوطي، ج٤٥٢(



  وقد نص ابن مالك:"في إضافة اسم الفاعل العامل لما یلیه ونصبه له بقوله:

  وانصْب بذي اإلعماِل ِتْلوًا واْخِفضِ   

  نصِب َما ِسَواُه ُمْقتَضىوهو ل            

فیجـــوز فـــي اســـم الفاعـــل العامـــل أن یضـــاف إلـــى مـــا یلیـــه، وأن ینصـــبه فتقـــول: هـــذا 

ن كان لـه مفعـوالن وأضـفته إلـى أحـدهما وجـب نصـب اآلخـر، إف ،ضارُب زید وضارٌب زیداً 

  فتقول: هذا معطي زیٍد درهمًا، ومعطي درهٍم زیدًا.

  :* العطف على االسم المخفوض باسم الفاعل

قـــال الزجاجي:"فـــإن عطفـــت علـــى االســـم المخفـــوض باســـم الفاعـــل اســـمًا، جـــاز فـــي   

، و"هــذا ضــارب زیــد وعمــرٍو عطفــًا علــى "زیــد"المعطــوف الخفــض والنصــب، كقولــك: هــذا 

  .)٤٥٣(ضارب زیٍد وعمرًا" تنصبه بإضمار فعل تقدیره ویضرب عمرًا أو ضرب عمرًا"

  

الوصف غیر عامـل أي إذا كـان بمعنـى ه یتعین إضمار الفعل إذا كان لعل الراجح أنّ 

  الماضي.

أما إذا أرید حكایة الحال، جاز النصـب بـالعطف علـى محـل المجـرور، ألن الوصـف 

  .)٤٥٤(حینئٍذ عامل ال یحتاج إلى إضمار

ــَوىوجــاء فــي قولــه تعــالى: . اســم الفاعــل: (فــالق) مــن "فلــق"، )٤٥٥( َفــاِلُق اْلَحــبِّ َوالنَّ

  .)٤٥٦(هبالنبات: شق والفلق: الشق، وفلق اهللا الحب

و"فــالق" مضــاف، و"الحـــب" مضــاف إلیـــه، والنَّــوى معطــوف منصـــوب بفعــل مضـــمر 

  تقدیره "فلق".

ن البصــریین جعلــوا "جــاعًال" بمعنــى إِ إذ  )٤٥٧(َجاِعــِل اْلَمَالِئَكــِة ُرُســالً  وقولــه تعــالى:

  .)٤٥٨(المضي، ونصبوا رسًال بفعل مقدر
                                                             

  .٨٥) الجمل في النحو، الزجاجي، ص٤٥٣(

بان، ج٤٥٤(   .٣٠١، ص١) حاشیة الصَّ

  .)٩٥) سورة األنعام، اآلیة (٤٥٥(

  ) لسان العرب، ابن منظور، مادة "فلق".٤٥٦(

  ).١) سورة فاطر، اآلیة (٤٥٧(



ـــْمَس َواْلَقَمـــَر ُحْســـَباناً َوَجَعـــَل اللَّْیـــَل وكـــذلك فـــي قولـــه تعـــالى: ووجـــه ) ٤٥٩(َســـَكنًا َوالشَّ

االســتدالل بهــذه اآلیــة علــى قــراءة الســبعة الــذین قــرأوا: "وجاعــل اللیــل" بكســر "اللیــل"، وعلــى 

"جاعل" مضاف إلـى "اللیـل" و"سـكنًا"، منصـوب بفعـل مقـدر تقـدیره:"وجعل  نّ إِ هذه القراءة، ف

ذلك بفعـل محـذوف تقـدیره "وجعـل" أو منصـوبان اللیل سكنًا"، والشمس والقمـر، منصـوبان كـ

  .)٤٦٠(بالعطف على موضع "اللیل" وهو النصب

  وقد ذكر ابن مالك في ذلك قوله:

  رر أو اْنِصْب تابع الذي انخفْض جوا  

  كـ"ُمبتغى جاٍه وماًال من َنهَض"          

  ه یجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور باإلضافة الجر والنصب.وذلك أنّ 

ذا ضارب زیٍد وعمٍرو وعمرًا؛ فالجر مراعاة للفظ والنصب على إضمار فعل. نحو: ه

  والتقدیر: ویضرب عمرًا.

  أو مراعاة لمحل المخفوض، وهو المشهور.

  وقد رؤى بالوجهین قول الشاعر:

  الواهُب المائِة الهجان وَعْبَدها  

ُعوذًا تُرَّجِّى بینها أطفالها          
)٤٦١(  

بــدها" حیــث روى بــالوجهین، الجــر والنصــب فــالجر تبعــًا والشــاهد فــي البیــت قولــه: "وع

ــــه اســــم الفاعــــل، والنصــــب علــــى إضــــمار فعــــل أو مراعــــاة لمحــــل  للفــــظ الــــذي أضــــیف إلی

  المخفوض.

  وقال آخر:

  هل أنت باعُث دیناٍر لحاجتنا     

   )٤٦٢(أو عبد رٍب أخا َعْوِن بن ِمْخَراقٍ           

                                                                                                                                                                                          

  .٢٠٢، ص٢) شرح الكافیة، ج٤٥٨(

  ).٩٦) سورة األنعام، اآلیة (٤٥٩(

  .١٦١، ص١) إعراب القرآن، الزجاج، ج٤٦٠(

  .٧٧٩) البیت لألعشى، میمون بن قیس، انظر دیوانه،ص ٤٦١(



"دینـار" أو علـى إضـمار  والشاهد فیـه كـذلك "عبـد"، حـین عطـف بالنصـب علـى محـل

  فعل والتقدیر:"أو نبعث عبَد رٍب".

                                                                                                                                                                                          

ص  ٣، والمقاصد النحویة ج ٢١٥ص  ٢حویین في خزانة األدب ج نه من صنع النإِ ) البیت مجهول القائل، ویقال ٤٦٢(

  وهو لجابر ، أو لجریر أو تأبط شرًا .  ٥١٣



  أي على تابع اسم الفاعل. –كما یجوز فیه الجر بالعطف على اللفظ 

  ومنه قول الشاعر:

  جئني بمثِل بني بدٍر لقومِهمِ   

   )٤٦٣(أْو ِمْثل أْسرِة َمْنُظوِر بن َسیَّار          

  جئني.حیث نصب "مثل" على إضمار "هات" حمًال على معنى 

  إثبات النون والتنوین في اسم الفاعل وحذفهما:

  أوًال: إثبات التنوین:

ــي    قـــــال ســـــیبویه، فـــــي بـــــاب اســـــم الفاعـــــل الـــــذي جـــــرى مجـــــرى الفعـــــل المضـــــارع فـــ

المعنى:"فإذا أردت فیه مـن المعنـى مـا أردت فـي یفعـل، كـان نكـرة منونـًا، وذلـك قولـك: هـذا 

ضرب زیدًا غدًا، فإذا حدثت عن فعل فـي حـین ضارٌب زیدًا غدًا، فمعناه وعمله مثل: هذا ی

وقوعــه غیــر متقطــع كــان كــذلك وتقــول: "هــذا ضــارب عبــد اهللا الســاعة" فمعنــاه وعملــه: هــذا 

  .)٤٦٤(یضرب....الخ"

وجاء في كتاب الجمل:"فإذا كان اسم الفاعل بمعنى الحـال أو االسـتقبال كـان لـك فیـه 

ــه ضـــــارع الفعـــــل  وجهـــــان: أحـــــدهما وهـــــو األجـــــود، أن تنونـــــه وتنصـــــب بـــــه مـــــا بعـــــده؛ ألنـــ

  .)٤٦٥(المستقبل"

  كما جاء أیضًا:

"یجــوز فــي االســم الفضــلة الــذي یتلــو الوصــف العامــل أن ینصــب بــه، وأن یخفــض   

  .)٤٦٦(بإضافته"

                                                             

، ١، وشــرح أبیــات ســیبویه/ ج٢٤٢) قائلــه هــو جریــر فــي دیوانــه، تحقیــق یوســف عیــد ، دار الجیــل ، بیــروت ، ص٤٦٣(

  .١٥٣، ص٤، والمقتضب، ج٦٦ص

  .١٦٤، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٤٦٤(

  .٨٥في النحو، الزجاجي، ص) الجمل ٤٦٥(

  .١٦٤، ص ٣) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج٤٦٦(



حیـث  )٤٦٧(َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّهِ وقد ذكر القراء اختالف القراءات في قوله تعالى:

  .)٤٧٠(شیبة المدنيو  )٤٦٩(، والحسن)٤٦٨(قرأ بالتنوین كل من عاصم

، حیــث قرئــت بــالتنوین وعلــى ذلــك كــل )٤٧١(ِإنَّ اللَّــَه َبــاِلُغ َأْمــرِهِ وكــذلك قولــه تعــالى:

  .)٤٧٢(القراء ما عدا حفص

، بــــالتنوین والنصــــب، وهــــي أیضــــًا قــــراءة )٤٧٣(ُمــــوِهُن َكْیــــِد اْلَكــــاِفِرینَ وقولــــه تعــــالى:

  .)٤٧٤(الجمهور ما عدا حفص

لقــرآن الكـریم، ومــا ورد مـن إثبــات التنـوین الســم وبعـد أن ذكرنــا بعـض النمــاذج مـن ا  

  الفاعل فیها.

  نذكر نماذج ألبیات شعریة ذكر اسم الفاعل فیها منونًا كذلك.

  ومما جاء قول الشاعر:

  )٤٧٥(إنيِّ بحبِلك واصٌل َحْبلي ** وِبریِش َنْبلِك رَائٌش َنْبلي

                                                             

  ).٣٨) سورة الزمر، اآلیة (٤٦٧(

) عاصم : هو اإلمام الكبیر مقرئ العصر أبوبكر األسدي. أخذ القراءة عن أبي عبدالرحمن السلمي وزر بن حبـیش ٤٦٨(

، وانظر: ٦٩هـ (انظر: السبعة في القراءات ص ١٢٧سنة ، انتهى إلیه ریاسة اإلقراء بالكوفة بعد السلمي توفي في 

  ) . ٩/٣٠٢سیر أعالم النبالء 

هــ (انظـر: السـبعة فـي ١١٠) الحسن: الحسن بن أبي الحسن هو الحسن البصري إمام البصرة المشهور، توفي سنة ٤٦٩(

  ) . ٩٠ – ٧٩القراءات البن مجاهد 

هــ ١٣٠قاضیها أخذ عن ابن عبـاس وأخـذ نـافع عنـه تـوفي سـنة ) شیبة المدني : هو شیبة بن نصاح مقري المدینة و ٤٧٠(

  ) . ٥٨(انظر: السبعة في القراءات البن مجاهد ص 

  ).٣) سورة الطالق، اآلیة (٤٧١(

هــ، ویتـوفي ٩٠) حفص : بن سلیمان بن المغیرة االسدي أخذ القراءة عـن عاصـم وكـان ربیبـه ابـن زوجتـه، ولـد سـنة ٤٧٢(

، وانظـر: السـبعة فـي القـراءات ١/١١ایـة النهایـة فـي طبقـات القـراء البـن الجـزري هــ. (انظـر: غ١٩٠قریبًا مـن سـنة 

  ) . ٧١ص 

  ).١٨) سورة األنفال، اآلیة (٤٧٣(

  .٤٢٠ص ٢) معاني القرآن، القراء، ج٤٧٤(

، وشــرح ٢٣٩م ، ص ١٩٨٤،  ٤) تحقیــق أبوالفضــل إبــراهیم، دار المعــارف ط ه) البیــت (المــرئ القــیس فــي دیوانــ٤٧٥(

  (حبل) ١٣٥ص  ١١، لسان العرب ج ٤٠٦ص  ١ أبیات سیبویه ج



لفعــل المضــارع؛ والشــاهد فیــه: تنــوین "واصــل ورائــش"، ونصــب مــا بعــدهما تشــبیهًا با

  .)٤٧٦(ألنها في معناه ومن لفظه، فجریا مجراه في العمل كما جرى مجراهما في اإلعراب

  .)٤٧٧(وراش نبله: ألصق على نهایتها الرِّیش فهو رائش

  ومما جاء منونًا كذلك قول الشاعر:

  َما مضى اً َبدا لي أنِّي َلْسُت ُمْدِرك  

   )٤٧٨(وال َسابقًا َشْیئًا إذا كان َجاِئیاً         

  ها مفعول به.وقد أعمل اسم الفاعل المنون "سابقًا" النصب في "شیئًا" على أنّ 

  ومنه كذلك قول الشاعر:

  َعْینیه من شيء َغْیرِه وكم مالئٌ 

  )٤٧٩(إذا َراح نحو الجمرِة اِلبیُض كالدُّمى        

  والشاهد فیه هو تنوین "مالئ" ونصب ما بعدها. 

  * حذف التنوین:

العـــرب یســـتخفون فیحـــذفون التنـــوین والنـــون، وال یتغیـــر مـــن  علم أنّ اقـــال ســـیبویه:"و   

المعنــى شــيء، وینجــر المفعــول لكــف التنــوین مــن االســم... ولــیس ُیغیَّــر كــفُّ التنــوین إذا 

  .)٤٨٠(حذفته مستخفًا شیئًا من المعنى"

وقد ذكرنـا الوجـه األول فـي إثبـات التنـوین:"أن تحـذف  –وقال الزجاجي: الوجه اآلخر 

، وأنــت تریــد الحــال واالســتقبال، فتقــول: هــذا ضــارُب زیــٍد غــدًا، وهــذا مكــرم التنــوین وتخفــض

  .)٤٨١(عمِرو غدًا، خفضت لمعاقبة التنوین اإلضافة"

                                                             

  .١٦٤/ ص١) الكتاب، سیبویه، ج٤٧٦(

  ص  ، مادة "ریش".٦) لسام العرب، ابن منظور، ج٤٧٧(

  .٩٦ص  ١، ومغني اللبیب ج٤٩٢، ص  ٨، وخزانة األدب ج  ٢٨٧) البیت لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه ص ٤٧٨(

  .١٦٥، ص١كتاب، سیبویه،ج. وال٤٥٩) قائله عمر بن أبي ربیعة، في دیوانه، ص٤٧٩(

  .١٦٥، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٤٨٠(

  .٨٧) الجمل في النحو، الزجاجي، ص٤٨١(



أي عند  –وذلك أن ما یأتي بعد اسم الفاعل یكون مجرورًا باإلضافة وال یجوز عندئٍذ 

  النصب بأي حاٍل من األحوال.  –حذف التنوین 

نصـب مـع حـذف التنـوین إال فـي المعطـوف بإضـمار فعـل... حیث یقول:"وال یجـوز ال

  .)٤٨٢(وذلك قولك: هذا ضارُب زیٍد غدًا وعمِرو وتقدیره: ویضرب عمرًا"

فـــي اســـم الفاعـــل المضـــاف  –حـــذف التنـــوین  –وقــد ســـبق الحـــدیث فـــي هـــذا األمـــر   

  ونورده هنا لربط هذه الجزئیة بما سبق الحدیث عنه.

ــٍس  منــون فــي القــرآن الكــریم قولــه تعــالى:وممــا ورد مــن اســم الفاعــل غیــر ال   ُكــلُّ َنْف

  ، بحذف التنوین من "ذائقة" وٕاضافتها   إلى الموت".)٤٨٣(َذاِئَقُة اْلَمْوتِ 

  بالخفض من غیر تنوین. )٤٨٤(ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرهِ وقوله تعالى:

ـــه تعـــالى: )٤٨٦(ویعقـــوب )٤٨٥(كمـــا قـــرأ أبـــوعمرو ، )٤٨٧(هِ َهـــْل ُهـــنَّ َكاِشـــَفاُت ُضـــرِّ قول

  .)٤٨٨(بالخفض أیضًا ومن غیر تنوین

مـــن غیـــر تنـــوین؛  –بحســـب القـــراءات  –والشـــاهد فـــي اآلیـــات الســـابقة؛ أنهـــا وردت   

  وذلك ألجل التخفیف.

  وفیما یلي نورد بعض ما ورد في الشعر من اسم الفاعل غیر المنوَّن:

  ومن ذلك قول الشاعر:

  )٤٨٩(ِیئٍم واْست َعْبٍد ُتَعادُلهُ أناني على القعساء عادَل وطبه ** ِبْرْجَلْي لَ 

                                                             

  .١٧) الجمل في النحو ، الزجاجي، ص ٤٨٢(

  ).١٨٥) سورة آل عمران، اآلیة (٤٨٣(

  ).٣) سورة الطالق، اآلیة (٤٨٤(

ارهم ابــن مجاهـد واســمه أبـوعمرو : أبـوعمرو بــن العـالء إمــام القـراء بالبصــرة وأحـد السـبعة الــذین اختـ) ٤٨٥(

ـــان) ولـــد بمكـــة ســـنة  ــنة ٦٨(زی ــرة ، وتـــوفي بالكوفـــة سـ هــــ (انظـــر: الســـبعة فـــي ١٥٤هــــ، ونشـــأ بالبصـ

  )  .٧٩القراءات ص 

یعقوب بن إسحاق بن زید الحضرمي اإلمام المجود ، الحافظ ، مقـرئ البصـرة، أحـد العشـرة ولـد بعـد ) ٤٨٦(

هــ (انظـر: ٢٠٥ن حمـزة الزیـات مـات سـنة مـع هـ، تال على أبي منظور سـالم الطویـل وسـم١٣٠سنة 

  ).  ١٩/١٥٤سیر أعالم النبالء ، الذهبي 

  ).٣٨) سورة الزمر، اآلیة (٤٨٧(

  .٣٢٠، ص٢) معاني القرآن، القراء، ج٤٨٨(



  والشاهد فیه: حذف التنوین من "عادل " وٕاضافته إلى ما بعده استخفافًا.

وقـد یحــذف التنــوین وال یـراد بــذلك الحــرف االسـتخفاف؛ فربمــا حــذف علـى نیــة التنــوین 

  والنصب.

  :)٤٩٠(كما في قول السلیك

  ها ِغرَارُ تراها من یبیِس الماء ُشْهبًا ** مُخاَلَط ِدرٍة ِمنْ 

أراد بالمــاء: العــرق، والشــهبة: البیــاض، والــدرة: غــزارة العــرق، والقــرار: قلتــه، ویصــف 

  الخیل باعتدال العرق أي أن عرقها ال ینقطع وال یكثر فیضعفها.

والشاهد في البیت حذف التنوین من اسم الفاعل "مخالط" ونصب ما بعده والـذي یـدل 

  : یخالط درتها غرار.على ذلك ارتفاع "غرار" به والتقدیر

  ومنه كذلك قول اآلخر:

  )٤٩١(َسلِّ اْلهموَم ِبكِل ُمْعطىٍّ رأسه ** َناٍج ُمَخالَط ُصْهبٍة ُمتَعیِّسِ 

والشاهد فیه: إضافة "معطى" إلى الرأس وهو هنا غیـر منـّون واألصـل: "معـط رأسـه"، 

ن "كل" ال تضـاف قیل إنه على نیة التنوین والنصب؛ والدلیل على ذلك إضافة "كل"إلیه، أل

  إال إلى نكرة.

  )٤٩٢(لتقاء الساكنین. كما في قول الشاعر:كذلك قد یحذف التنوین ال

  )٤٩٣(َفأَلْفْیُته َغْیَر ُمْسَتْعِئٍب ** وال َذاِكر اَهللا إال َقلِیالً 

والشاهد فیه حذف التنـوین مـن "ذاكـر"؛ اللتقـاء السـاكنین، ونصـب مـا بعـده، وٕان كـان 

  .)٤٩٤(الوجه اإلضافة

                                                                                                                                                                                          

، ٧٢٧) قائله الفرزدق القعسـاء: الناقـة المحدودیـة مـن الهـزال، الَوَطـَب: ِسـقاَء اللـبن. والبیـت للفـرزدق فـي دیوانـه، ص٤٨٩(

  .١/٣٣٦، وشرح أبیات سیبویه ٧/٥٢٩األدب  وخزانة

  .٣٨٩، ص١) هو السلیك بن عمرو بن یثربي، أحد بني مقاعس والسلكة أمة وهي أمة سوداء، األغاني، ج٤٩٠(

ـــ كیل) قیــل إن البیـــت للســـ٤٩١(  مز خـــا أبـــي ، أنـــه لبشـــر بـــن ٥٧٥ص  ١ة ، وقـــد ورد فـــي كتـــاب ســـیبویه ج لكبـــن السُّ

  یبس) . ( ٢٦٢ص  ٦، ولسان العرب ج األسدي

  .١٢٣، ص٢. وشرح شواهد اإلیضاح، ج١٠٢، ص١) قائله: المرار األسدي، في شرح أبیات سیبویه، ج٤٩٢(

 ١١، وخزانـة األدب ج ٣١٥ص  ٢، واألغاني ج  ٥٤) أبواألسود الدؤلي، عمرو بن ظالم، أو وهو في دیوانه ص ٤٩٣(

  ن (عتب) .  ٥٧٨ص  ١، ولسان العرب ج  ٣٧٤ص 



یشـبه بحـذف  ن: أحـدهما: أنّ یفـي حـذف التنـوین اللتقـاء السـاكنین وجهـ "أنّ  ُذكر:وقد 

ضربَن" والوجـه الثـاني: أن ُیشـبه اضرب الرجل، ترید االنون الخفیفة إذا لقیها ساكن كقولك: 

إلـى علـم، كقولـك: رأیـت زیـد  اً بما حذف تنوینه من األسماء األعالم إذا وصفت بابن مضاف

  بن عمر.

النعـت  ون حذف التنوین للضرورة في مثل قولك: هـذا زیـٌد الطویـل؛ ألنّ وأحسن ما یك

  .)٤٩٥(والمنعوت كالشيء الواحد، فُیِّشبَّه بالمضاف والمضاف إلیه

   )٤٩٦(االتساع: االتساع هو ضرب من الحذف

ِمـــن َبْعـــِد  واالتســاع فـــي اســم الفاعـــل ورد فـــي القــرآن الكـــریم كمــا فـــي قولـــه تعــالى:  

   )٤٩٧(َها َأْو َدْیٍن َغْیَر ُمَضآرٍّ َوِصیًَّة مَِّن الّلِه َوالّلُه َعِلیٌم َحِلیمٌ َوِصیٍَّة ُیوَصى بِ 

  اسم الفاعل: "مضار" وقد نصب كلمة "وصیة".

ــى اهللا تعــالى بالورثــة جعــل المضــارة ه لّمــوالمضــارة ال تقــع بالوصــیة، بــل بالورثــة، لكّنــ ا وصَّ

  ذلك. ها واقعة بنفس الوصیة مبالغة فيالواقعة بهم كأنّ 

بإضـافة اسـم الفاعـل إلیهـا.  َغْیـَر ُمَضـارٍّ َوِصـیَّةً  ومما جاء مؤیدًا لذلك قولـه تعـالى:

  واألصل: غیر مضار في وصیة "فاتسع في ذلك وعدِّي من غیر واسطة مبالغة".

وهو نظیر قولهم: یا سارق اللیلة والتقدیر: یـا سـارقًا فـي اللیلـة؛ إال أن اسـم الفاعـل قـد 

  .)٤٩٨(مجازًا واتساعاً  أضیف إلى ظرفه

كثیـرًا وأورد علیـه نمـاذج مـن الشـعر والنثـر حیـث یقول:"یـا  االتسـاعوقد ذكر سـیبویه   

سارَق اللیلة أهَل الدار، وتقول على هذا الحـد: سـرقت اللیلـة أهـل الـدار، فتجـري اللیلـة علـى 

معطـي الفعل في سعة الكالم، كمـا قـال: صـَید علیـه یومـان، فـاللفظ یجـري علـى قولـه: هـذا 

                                                                                                                                                                                          

  .١٦٧، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٤٩٤(

  .١٦٩، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٤٩٥(

  .٢٥٥و، ألبن السَّرَّاج، ج، صح) األصول في الن٤٩٦(

  ).١٢) سورة النساء، اآلیة (٤٩٧(

  .٣٢٧، ص ٢) الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج٤٩٨(



زیٍد درهمـًا والمعنـى إنمـا هـو: فـي اللیلـة، وصـید علیـه فـي الیـومین، غیـر أنهـم أوقعـوا الفعـل 

  .)٤٩٩(علیه لسعة الكالم"

ثـم یقـول:"وال یجـوز: یـا سـارق اللیلـة أهـَل الـداِر إال فـي شـعر؛ كراهیـة أن یفصـلوا بــین 

منزلــة الفعــل ن كــان منونــًا فهــو بإِ فــ –الجــار والمجــرور. أي بــین المضــاف والمضــاف إلیــه 

  .)٥٠٠(الناصب تكون األسماء فیه منفصلة"

  قول الشماخ : اتساعاً ومما جاء في الشعر 

  ُربَّ ابْن عٍم ِلُسلْیمي ُمْشَمِعل  

طبَّاِخ َساعاِت اْلَكري زَاد الَكِسلْ         
)٥٠١(   

والشاهد فیه، إضافة "طباخ" إلى "ساعات" على التشبیه بـالمفعول بـه والمشـعل: الجـاد 

  الكسالن. –بكسر العین  –الكري: النعاس، الكسل في األمر، 

  وكذلك قول اآلخر:

  وكرَّاِر َخْلِف الِمْحَجَرْین َجَواَده

  )٥٠٢(إذا لم ُیَحاِم دون أُْنَثى َحِلیُلها      

  كذلك الشاهد فیه: إضافة "كرار" إلى "خلف" ونصب "جواده" به.

بمنزلة طبخـَت وكـررت، ؤنث ولم تضف، صار تن قلت كرَّاِر وطبَّاخ، أي إثم یقول:"ف

  .)٥٠٣(تجریها مجرى السارق حین نونت، على سعة الكالم"

                                                             

  .١٧٥، ص١) الكتاب سیبویه، ج٤٩٩(

  .١٧٦، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٠٠(

حرملـة بــن صـیفي بـن إیــاس، والشـماخ لقـب وأســمه معقـل، هـو فــي الطبقـة الثالثـة مــن ) قائلـه الشـمَّاخ بـن ضــرار بـن ٥٠١(

. كما نسب البیت إلى جبار بن جزء وهو ابن أخ الشماخ، ١٨٤، ص٩الشعراء، األغاني ألبي الفرج األصفهاني، ج

  .٥١٣، ص٣، والمقاصد النحویة، ج٢٣٣، ص٤في خزانة األدب، ج

لت، وُیكنى بأبي مالك واألخطل لقب غلب علیه تـوفى سـنة ) البیت لألخطل، غیَّاث بن غوث ب٥٠٢( هــ، هدیـة ٩٠ن الصَّ

  .٤٣٢، ص١العارفین، ج

، فـي قصـیدة یمـدح بهـا همـام بـن ٣٦١خطل في دیوانه، شرح راجي األسمر، دار صعد للنشـر ، بیـروت ، صوالبیت لأل

  .١١٤، ص١، وشرح أبیات سیبویه، ج٢١٠، ص٨ن ج\مطرف التغلبي، وفي خزانة األدب

  .١٧٦، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٠٣(



  عمل اسم الفاعل المقترن بأل:

  یعمل اسم الفاعل المقترن "بأل" الموصولة مطلقًا بغیر تقیید بزمن أو شرط.  

. وُذكــر أن )٥٠٤(وقــد ذكــر ســیبویه أن قولــك: الضــارب زیــدًا بمعنــى الــذي ضــرب زیــداً 

ف "بأل" یعمل ماضیًا لكونه في الحقیقة فعًال، حین ورد: وٕانمـا عمـل ذو الـالم الفاعل المعر 

  .)٥٠٥(مطلقًا لكونه في الحقیقة فعالً 

وأورد األزهــري مــا نصــه:"فأن كــان اســم الفاعــل صــلة "أل" عمــل عمــل فعلــه مطلقــًا   

ماضــیًا كــان أو غیــره، معتمــدًا أو غیــر معتمــد تقول:"جــاء الضــارب زیــدًا أمــس أو اآلن أو 

غداً" فالضارب اسم فاعل فیه ضـمیر مسـتتر تقـدیره "هـو"، وزیـدًا مفعـول بـه منصـوب باسـم 

الفاعل "ضارب" و (أل) هذه موصولة و (ضارب) حاّل محل (ضرب) إن أریـد المعنـى أو 

  .)٥٠٦((یضرب)  إن أرید غیره، والفعل یعمل في جمیع الحاالت فكذا ما حل محله"

 ى الـــذي، واســـم الفاعـــل بمعنـــى الفعـــلم بمعنـــاأللـــف والـــال أمـــا ابـــن یعـــیش فیـــرى أنّ   

األلـــف والـــالم فیـــه بمعنـــى الـــذي واســـم الفاعـــل المتصـــل بهـــا بمعنـــى  مـــا عمـــل ألنّ یقول:"وٕانّ 

مـا حـول لفـظ الفعل، فلما كان في مذهب الفعل عمل عمله فهو اسـم لفظـًا وفعـل معنـًى، وٕانّ 

لفــظ الفعــل فكــان الـــذي  األلـــف والــالم ال یجــوز دخولهمــا علـــى الفعــل فیــه إلــى االســم؛ ألنّ 

  . )٥٠٧(أوجب نقل لفظه حكٌم أوجب إصالح اللفظ ومعنى الفعل باٍق على حاله"

المعــرف بــاأللف والــالم هــو فــي الحقیقــة فعــل، وأن األلــف والــالم  ومــن هنــا نلحــظ أنّ 

  موصولة، واسم الفاعل بمعنى الفعل، وبالتالي فهو یعمل ماضیًا وحاًال ومستقبًال.

                                                             

  .١٨١، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٠٤(

  .٢٠١، ص٢ن الحاجب، الرضى، جب) شرح كافیة ا٥٠٥(

  .٦٥، ص٢) شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج٥٠٦(

  .٧٧، ص٦) شرح المفصل، ابن یعیشن ج٥٠٧(



  على ذلك بقوله:وقد نص ابن مالك 

  وٕان َیُكْن َصلة أْل ففي المضى ** َوَغیرِه إعماُله قد اْرُتِضى

  ونلحظ أن هناك خالفًا بین النحاة في إعمال اسم الفاعل المعرَّف باأللف والالم.

* حین اختلفوا في "أل" الداخلة على اسم الفاعل هل هي موصولة، أم حرفیـة؟، وابـن 

ى أنها موصولة، واألخفش یرى أنها حرفیـة. ویقـول: "أل" یر  –كما سبق أن ذكرنا  –یعیش 

  .)٥٠٨(الداخلة هي لیست موصولة بل معرفة كهي في الغالم والرجل"

نصوا علـى أن اسـم الفاعـل إذا عـرف  –ومنهم سیبویه وابن یعیش  –* معظم النحاة 

وأنـه إذا "بأل" عمل ماضیًا ومستقبًال وحاًال، إال أن بعضهم ومنهم الرماني قـد خـالف ذلـك، 

  .)٥٠٩(وقع صلة "ألل" ال یعمل إال ماضیاً 

* كمـــا زعـــم بعضـــهم أنـــه ال یعمـــل مطلقـــًا، وأن المنصـــوب بعـــده منصـــوب بإضـــمار 

  .)٥١٠(فعل

ه ال یعمـــل والنصـــب بعـــده علـــى التشـــبیه بـــالمفعول بـــه حیــــث أمـــا األخفـــش فیـــرى أّنـــ

  .)٥١١(ن ما ینتصب لیس مفعوًال، بل هو منتصب على التشبیه بالمفعول"إِ یقول:"و 

وخالصـــة األمـــر فـــأن الـــراجح فـــي اســـم الفاعـــل المحلـــي "بـــأل" عملـــه ماضـــیًا وحـــاًال 

  ومستقبًال، وهو المشهور من قول النحویین.

  عمل اسم الفاعل المثنى والمجموع:

  إن التثنیة والجمع في اسم الفاعل ال تمنعان عمله فهو یعمل مثنى ومجموعًا.  

  .)٥١٢(صححًا أو مكسرًا یعمل عمل المفرد"یقول الزمخشري:"ما ثُنى من ذلك وُجِمع م

                                                             

  .١٨٥، ص٣) ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج٥٠٨(

  .٩٦، ص٢) همع الهوامع، ج٥٠٩(

  .٢٠٢، ص٢ح كافیة ابن الحاجب، ج) شر ٥١٠(

  .١٨٥، ص٣) ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج٥١١(

) المفصل في علم العربیة، الزمخشري، وبذیله كتاب المفضل في شرح أبیات المفصل للسید محمد بدر الـدین ، دار ٥١٢(

  .٢٢٧ص ٢الجیل ، بیروت ، ط



كما أورد ابن هشام:"تثنیة اسم الفاعل وجمعه وتشـبیه أمثلـة المبالغـة وجمعهـا كفـردهن 

  .)٥١٣(في العمل والشروط"

  وقد نص ابن مالك على ذلك بقوله:

  وما ِسَوى الُمْفرد مثله ُجِعل ** في اْلُحْكِم والشُُّروط َحْیثُما َعِملْ 

  لمفرد، وهو المثنى والجمع نحو:أي أن ما سوى ا

ــواِرب فحكمهــا حكــم الضــار    ــاِربات والضَّ ــراب، والضَّ بین والضــاربتین، والضــاِرِبین والضُّ

  المفرد في العمل والشروط.

وقـــد ُذكـــر أن األحكـــام والشـــروط والتفصـــیالت الخاصـــة باســـم الفاعـــل تســـري بـــاطراد   

او مؤنـــث ســـالمین، أو جمـــع علیـــه إذا صـــار مثنـــى لمـــذكر أو مؤنـــث ، أو جمعـــًا لمـــذكر 

تكسیر، فال فرق بین مفرده ومثناه وجمعـه فـي شـيء ممـا سـبق خاصـًا بأعمالـه، أو عدمـه، 

  .)٥١٤(مقترنًا "بأل" أو غیر مقترن بها

َواْلُمِقیِمـیَن ومما ورد في القرآن الكریم من إعمال اسم الفاعل المجموع، قوله تعـالى:  

َكــاةَ  ــوَن الزَّ ــَالَة َواْلُمْؤُت وقولــه  )٥١٦(َواْلَحــاِفِظیَن ُفــُروَجُهْم َواْلَحاِفَظــاتِ وقولــه تعــالى: )٥١٥(الصَّ

   )٥١٧(َوالذَّاِكِریَن اللََّه َكِثیرًا َوالذَّاِكَراتِ تعالى:

اهللا" منصوبة على المفعول به و فروجهم، و الزكاة، و فیرى معظم النحویین أن:"الصالة، 

  السم الفاعل.

غیـر عامـل، والمنصـوب جـاء تشـبیهًا بـالمفعول ومنهم من یرى أن اسم الفاعـل فیهـا   

  .)٥١٨(به

                                                             

  .٢٢٥، ص٣) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ابن هشام، ج٥١٣(

  .٧٤، ص٦رح المفصل، ابن یعیش، ج) ش٥١٤(

  ).١٦٢) سورة النساء، االیة (٥١٥(

  ).٣٥) سورة األحزاب، اآلیة (٥١٦(

  ).٣٥) سورة األحزاب، اآلیة (٥١٧(

  .٢٠٢، ص٢) شرح الكافیة، ج٥١٨(



فخشـع جمـع خاشـع وأبصـارهم فاعــل  )٥١٩(ُخشَّـعًا َأْبَصـاُرُهمْ ومنـه كـذلك قولـه تعـالى:

فكاشفات جمع كاشـفة وفاعلـه مسـتتر فیهـا،  )٥٢٠(َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّهِ به. وقوله تعالى:

  .)٥٢١(و"ُضرَّه" مفعولها منصوب

  عر لعمل اسم الفاعل المثنى والمجموع: ومما ورد في الش

  قول الشاعر: 

  كقول عنترة: 

  الشَّاتْمي ِعْرِضي وَلْم أشُتْمُهما   

   )٥٢٢(والنَّاِذرْیِن إذا لْم ألَقُهما َدمى        

الشــاهد فــي قولــه:"الناذرین دمــى" حیــث أعمــل مثنــى اســم الفاعــل عمــل مفــرده "نــاذر" 

  .)٥٢٣(؛ القترانه "بأل"فنصب به المفعول به "دمى" من غیر اعتماد

  ومن شواهد إعمال اسم الفاعل المجموع قول الشاعر:

  ممَن حَمْلن ِبه وهنَّ َعواقٌد 

  )٥٢٤(ُحُبك النِّطاِق َفَشبَّ خمیُر ُمَهبَّلِ         

والشــاهد فیــه: "عواقــد حبــك" حیــث عملــت عمــل مفردهــا "عاقــدة" فنصــبت االســم الــذي 

  ، ومنه كذلك قول الشاعر:) ٥٢٥(بعدها

  )٥٢٦(ا أنهم في قومهم ** ُغُفٌر َذَنبهٌم غیر ُفُخرثم زادو 

                                                             

  ).٧) سورة القمر، اآلیة (٥١٩(

  ).٣٨) سورة الزمر، اآلیة (٥٢٠(

  .٦٩، ص٢) شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج٥٢١(

له: عنترة بن شداد العبسي، الشاعر المشهور، وهو من أحسن الشعراء العرب، مات قبل الهجرة بستمائة وخمس ) قائ٥٢٢(

. والبیت لعنتـرة فـي دیوانـه، ٤٢٨، ص١عشرة سنة، من شعراء الجاهلیة، وله دیوان شعر مطبوع: هدیة العارفین، ج

   ٢وشرح التصریح ج  ٣٥ص ٢ویة، ج، والمقاصد النح٣١م ، ص١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤، ٢، دار صادر بیروت ، ط 

  . ٦٩ص 

  .١٦٣ص  ٣أوضح المسالك ج ) ٥٢٣(

  .٩٣، ص٢لي، عامر بن الحلیس. في دیوان الهذلیین، جذالبیت ألبي كبیر اله )٥٢٤(

  .٤٩٤، ص٣شرح كافیة ابن الحاجب، ج )٥٢٥(

  .٦٩، ص٢، وفي شرح التصریح، ج٥٥) قائله طرفة بن العبد البكري في دیوانه، ص٥٢٦(



وموضع الشاهد هو قوله:"غفر ذنبهم"، وغفر جمع "غفور" وهي مبالغة السم الفاعل، 

  .)٥٢٧(وقد أعمل عمل مفردة

  إثبات النون وحذفها من اسم الفاعل المثنى والمجموع:

    :أوًال: إثبات النون

ـاربات زیـدًا، وهـؤالء قال سیبویه:"وٕاذا ثنیت أو جمعـَت فأثبـت�    النُّـون قلـت: هـذان الضَّ

  .)٥٢٨(الضاربون الرجل ال یكون فیه غیر هذا، ألن النون ثابتة"

  وقال الزَّجاجي:

"فــإذا ثنیــت اســم الفاعــل وهــو بمعنــى الحــال أو االســتقبال أو جمعتــه، كــان لــك فیــه   

نصــب، ألنهــا ال وجهــان: إثبــات النــون وحــذفها، فــإذا أثبــت النــون لــم یكــن فیمــا بعــدها إال ال

تجتمــع مــع المضــاف إلیــه، وذلــك قولــك: هــذان ضــاربان زیــدًا غــدًا وهــؤالء مكرمــون عمــرًا 

  .)٥٢٩(السَّاعة"

ــوَن  وممــا ورد فــي القــرآن الكــریم بإثبــات النــون قولــه تعــالى: ــَالَة َواْلُمْؤُت َواْلُمِقیِمــیَن الصَّ

َكاةَ      )٥٣١(راً َوالذَّاِكِریَن اللََّه َكِثی. وقوله تعالى:)٥٣٠(الزَّ

ـــَت النــــون نصــــبَت ألنَّ اإلضــــافة قــــد   ــــه:"وٕاذا ألحقـ وقــــد ذكــــر األخفــــش فــــي ذلــــك قول

  .)٥٣٢(ذهبت"

  

  

  

  

  

                                                             

  .١٦٣، ص٣المسالك، ج) أوضح ٥٢٧(

  .١٨٣، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٢٨(

  .٨٨) الجمل في النحو، الزجاجي، ص٥٢٩(

  ).١٦٢) سورة النساء، اآلیة (٥٣٠(

  ).٣٥) سورة األحزاب، اآلیة (٥٣١(

  .٨٧،  ص١) معاني القرآن، األخفش، ج٥٣٢(



  ومما جاء من الشعر في إثبات النون قول الشاعر:

ـــُوتُهم ـــــْن بیــــ ــرًا َعــ ــارُبون ُعَمْیـــــ ـــــ   الضَّ

  

  )٥٣٣(بالتـــلِّ یـــوَم ُعَمْیـــٌر َظـــالُم َعـــادي  *

ن فـي اسـم الفاعـل المجمـوع ونصـب بـه والشاهد فیه:"الضاربون عمیرًا حیث أثبـت النـو   

  ومنه كذلك قول الشاعر: ،ما بعده

ــلْحیَن َعِشـــــْیرةً  ـــاِئیُم ُلْیُســـــوا ُمْصـــ   َمَشــ

  

ــا  * ــــــْیٍن ُغَراُبهـــــ ــــــًا إال ِبَبـ   )٥٣٤(وال َناِعَبـ

والشــاهد فیه:"مصــلحین عشــیرة" وفیــه إثبــات النــون فــي اســم الفاعــل المجمــوع وٕاعمــال   

  .)٥٣٥(النصب فیما بعده

  نون:ثانیًا: حذف ال

قـــال ســـیبویه:"فأن كففـــَت النـــون جـــررت وصـــار االســـم داخـــًال فـــي الجـــار وبـــدًال مـــن   

النــون، ألن النــون ال تعاقــب األلــف والــالم ولــم تــدخل علــى االســم بعــد أن ثبتــت فیــه األلــف 

  .)٥٣٦(والالم"

وقــال الزجــاجي:"وٕاذا أدخلــت األلــف والــالم علــى اســم الفاعــل فلــك حــذف النــون مــن   

مـع األلــف  –إذا حـذفتها كنـت مخیـرًا فــي خفـض مـا بعـدها علـى اإلضـافة التثنیـة والجمـع، فـ

ونصبه على أالَّ تقدر حذف النون لمعاقبة اإلضافة، ولكن للتخفیـف، وذلـك قولـك:  –والالم 

هــذان الضــاربا زیــد غــدًا، وهــؤالء الضــاربو عمــرًا غــدًا ، فــإن نصــبت قلــت: هــذان الضــاربان 

  .)٥٣٧(غدًا بحذف النون" زیدًا غدًا وهؤالء الُمْكِرمو عمراً 

ویبدو أن حذف النون من اسم الفاعـل المثنـى أو المجمـوع یقتضـي جـر االسـم الـذي   

  یلیه.

  
                                                             

قـل مجیـد، وكـان فحـًال فـي )قائله: القطامي: والقطامي لقب غلب علیه واسمه عمیر بن شـبیم وهـو شـاعر إسـالمي م٥٣٣(

  .١٤٥ص  ٤وهو من شواهد المقتضب ج  ٢١، ص٢٤الشعر ، األغاني، ج

. ٣١٤ص  ١٢، ولســان العــرب ج ١٥٨ص  ٤األدب ج  ةقائلــه األحــوص الریــاحي، وهــو فــي خزانــ) ٥٣٤(

  (شام) .

  .١٨٤، ص  ١الكتاب ج  )٥٣٥(

  ١٨٤،ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٣٦(

  .٨٨) الجمل، الزجاجي، ص٥٣٧(



  ومما ورد في القرآن الكریم من محذوف النون مع الخفض:

ــى َمــا َأَصـــاَبُهْم اقولــه تعــالى: ـــاِبِریَن َعَل لَّــِذیَن ِإَذا ُذِكـــَر اللَّــُه َوِجلَــْت ُقلُــوُبُهْم َوالصَّ

ــــالوَ  ــــي الصَّ ــــونَ اْلُمِقیِم ــــاُهْم ُیْنِفُق ــــا َرَزْقَن ــــذلك حــــذفت  )٥٣٨(ِة َوِممَّ وهــــي قــــراءة الجمهــــور ول

  .)٥٣٩(النون

ـــه تعـــالى: ـــةِ وممـــا ورد كـــذلك قول ــُلو النَّاَق ـــا ُمْرِسـ ـــه تعـــالى: )٥٤٠(ِإنَّ ـــْو تَـــَرى ِإِذ وقول َوَل

  .)٥٤٢(بِِّهمْ مَُّالُقوا رَ وقوله تعالى: )٥٤١(اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُؤوِسِهمْ 

وقــد ذكــر األخفــش أن العــرب قــد تســتثقل النــون فتحــذفها فــي معنــى إثباتهــا وأجــاز أن 

  .)٥٤٣(ینصب اسم الفاعل المجموع مفعوًال به مع حذف النون

ن اسـم الفاعـل المجمـوع إِ وقد خالف الفـراء سـیبویه، وأجـاز مـا أجـازه األخفـش، حیـث   

الَّـِذیَن ِإَذا ُذِكـَر اللَّـُه َوِجَلـْت ُقلُـوُبُهْم  الى:المحذوف النـون یعمـل عمـل فعلـه كمـا فـي قولـه تعـ

اِبِریَن َعَلى َما َأَصاَبُهمْ    . )٥٤٤(ِة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقونَ الَواْلُمِقیِمي الصَّ  َوالصَّ

العـرب ال تقـول فـي الواحـد إال  مـا جـاز النصـب مـع حـذف النـون، ألنّ یقول الفـراء: "إنّ 

نـــین والجمـــع علـــى الواحـــد، فنصـــبوا بحـــذف النـــون، والوجـــه فـــي االثنـــین بالنصـــب، فبنـــوا االث

والجمـــع الخفـــض ألن نونهمـــا قـــد تظهـــر إذا شـــئت وتحـــذف إذا شـــئت وهـــي فـــي الواحـــد ال 

  .)٥٤٥(تظهر"

المجموع بالواو والنون في حالـة الرفـع وبالیـاء والنـون فـي حـالتي  ضح مما سبق أنّ ویتّ 

  ثالثة أوجه: النصب والجر، یجوز في االسم الذي بعده

                                                             

  ).٣٥لحج، اآلیة () سورة ا٥٣٨(

  .٢٥١، ص٨) البحر المحیط، ج٥٣٩(

  ).٢٧) سورة القمر، اآلیة (٥٤٠(

  ).١٢) سورة السجدة، اآلیة (٥٤١(

  ).٤٦) سورة البقرة، اآلیة (٥٤٢(

  .٨٣، ص١) معاني القرآن، األخفش، ج٥٤٣(

  ).٣٥) سورة الحج، اآلیة (٥٤٤(

  .٢٢٥، ص٣) معاني القرآن، الفراء، ج٥٤٥(



ـــه األول ـــــون والنصـــــب نحـــــو قولـــــه تعـــــالى:الوجــ ـــــوَن : الن ـــــَالَة َواْلُمْؤُت َواْلُمِقیِمـــــیَن الصَّ

َكاةَ      )٥٤٦(الزَّ

ــاني: ــــإســــقاط النــــون والجـــر نحــــو قولــــه تعـــالى: الوجـــه الثــ . )٥٤٧(ةِ الَواْلُمِقیِمــــي الصَّ

  یبویه.اللفظ یخف بإسقاط النون. وهذا رأي س واإلضافة للتخفیف، كما سبق، ألنّ 

ــَالةِ : إســقاط النــون والنصــب كمــا فــي قولــه تعــالى:الوجــه الثالــث  )٥٤٨(َواْلُمِقیِمــي الصَّ

  وهذا ما أجازه الفراء واألخفش وخالفا فیه سیبویه.

  ومما ورد في الشعر من اسم الفاعل محذوف النون:

قول الشاعر:

ـــــاراً  ــــــ ـــة َنَهــــ ــــــ ـــــ یَطـ ــــــیِّد ذو ُخرِّ ــــــ   ُأَســـ

  

ــــي قَــــــَرِد القُ   * ــْن الُمَتلَقّطــ ــــامِ ِمــــ   )٥٤٩(َمــ

والشاهد فیـه:"المتلقطي قـرد" حیـث أضـاف اسـم الفاعـل المجمـوع "المتلقطـي" إلـى قـرد،   

  وحذف النون.

ویقصــد بُأســیِّد: إنســان أســود وهــو تصــغیر، والخریطــة: تصــغیر خریطــة، وهــي هنــة   

  مثل الكیس، والقرد: بالتحریك، نفایة الصوف والوبر.

امــــات ویلتقطنــــه لیغزلــــه بعــــد أن یغنــــي والمعنــــى: مــــن الالئــــي یتتــــبعن القــــرد فــــي القم

  .)٥٥٠(غزلهن

وقال آخر:

ــبهم ـــ ــــر الم ـــــاب األمیـ ــارجي ب ـــ   )٥٥١(الف

  

    

والشــاهد فیــه كــذلك هــو حــذف النــون والخفــض، فــي قولــه "الفــارجي بــاب" حیــث حــذف 

  النون من اسم الفاعل وجعله مضافًا وما بعده مضافًا إلیه.

                                                             

  ).١٦٢) سورة النساء، اآلیة (٥٤٦(

  ).٣٥) سورة الحج، اآلیة (٥٤٧(

  ).٣٥) سورة الحج، اآلیة (٥٤٨(

  .٢٩٠ص  ٢) قائله هو الفرزدق، في دیوانه ج ٥٤٩(

  .١٨٥، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٥٠(

) یروي البیت لرؤیة بن العجاج، یكنى بأبي الجحاف، وهو أكثر شـعرًا مـن أبیـه، وقـال بعضـهم إنـه أفصـح مـن أبیـه: ٥٥١(

  .٧٦١ص ،٢طبقات فحول الشعراء، ج



وقال آخر:

ـــــــیرة ال  ـــــــورة العشـــــ ـــــافظو عـــــ ـــــ   الحــ

  

ــــن  * ــأتیهم مـــ ـــفُ  یـــــ ـــــا َنَطــــ ــ   )٥٥٢(ورائن

الشاهد فیـه: "الحـافظو عـورة" وفیـه حـذف النـون مـن اسـم الفاعـل المجمـوع ونصـب مـا   

  بعده. النطف: التلطیخ بالعیب.

وقد ذكر سیبویه: أن النون في هذا البیت لم تحذف لإلضافة وٕانما حذفت كما حـذفت 

  .)٥٥٣(من: اللذین، والذین حیث طال الكالم

  : معمول اسم الفاعل الضمیر

إذا كان معمول اسم الفاعل ضمیرًا متصًال، لم تثبت فیه نـون وال تنـوین، بـل تقـول:   

  .)٥٥٤(ضاربك، وضارباك، وضاربوك

عند الضرورة نحو قول الشاعر: –النون والتنوین  –وقد یثبتان 

  )٥٥٥(َجمِیَعًا وَأْیدي الُمْعَتِفین َرَواِهُقهْ   *  ولَم ْیرِتفْق والنَّاُس ُمْحَتِضُرونه

شـــاهد فیـــه: "محتضـــرونه" وفیـــه إثبـــات النـــون مـــع أن معمـــول اســـم الفاعـــل ضـــمیر وال

  متصل.

ومثله قول اآلخر:

  ُهــــْم الَقــــاتِلون الَخْیــــَر واآلِمْروَنــــه

  

  )٥٥٦(إذا ما َخَشْوا ِمْن ُمْحدِث األْمِر ُمْعَظماً   *

والشاهد فیه كذلك هـو "اآلمرونـه" وفیـه الجمـع بـین النـون والضـمیر. ویـرى سـیبویه أن 

  .)٥٥٧(هذا البیت مصنوع، وهو من ضرورة الشعر

                                                             

ــة األدب ٥٥٢( ، وقیــل أنــه لرجــل مــن األنصــار، ٤/٢٧٢) اختلــف فــي قائلــه فــروى أنــه لعمــرو بــن امــرئ القــیس، فــي خزان

  ، مادة "وكُف"، بروایة أخرى للبیت.٩/٣٦٣ولقیس بن الحطیم في لسان العرب في خزانة األدب 

  .١٨٥، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٥٣(

  .١٢٥، ص١) المقرب، ابن عصفور، ج٥٥٤(

ائله مجهول، یرتفق: یتكـئ علـى المرفـق، محتضـرونه: حاضـروه، رواهـق: جمـع راهقـة، وهـي الغاشـیة، المعتفـین: ) ق٥٥٥(

  طالبي المعروف.

  ) قائله أیضًا مجهول، محدث األمر، حادثة، والمعظم: األمر یعظم دفعه.٥٥٦(

  .١٨٨، ص١) الكتاب، سیبویه، ج٥٥٧(



ــون نحــــو: هــــذا ضــــاربنك، هــــذان ضــــاربانك، وهــــؤالء  ــــز إثبــــات التنــــوین والنــ وقــــد أجی

  .)٥٥٨(ضاربونك

  ونجد أن هناك خالفًا بین النحاة في إعراب هذا الضمیر: 

ومذهب سیبویه والمحققین إذا كـان المفعـول ضـمیرًا متصـًال باسـم الفاعـل نحـو: زیـد   

هــذان مكرمــاك، وهــؤالء مكرمــوك، أنــه تجـب اإلضــافة ویكــون الضــمیر فــي محــل مكرمـك، و 

  جر.

وذهــب األخفــش وهشــام إلــى أنــه فــي موضــع نصــب، وقــد زال التنــوین والنــون إلضــافة 

  الضمیر.

ویظهر الفرق بین المذهبین في العطف، فیجیز األخفش: هذا ضاربك وزیـدًا ویجیـز   

وكَ النصب في قوله تعالى: فأهلك: معطوف على الكاف، وهي عنده  )٥٥٩(َوَأْهَلكَ  ِإنَّا ُمَنجُّ

  في  موضع نصب.

ومـــن منـــع ذلـــك أضـــمر ناصـــبًا أي: وینجــــى أهلـــك أو جعلـــه عطفـــًا علـــى موضــــع   

  .)٥٦٠(الكاف

  إبراز الضمیر في اسم الفاعل:

لقـد أجمـع الَنُ◌حـاة علـى أن� الضــمیر فـي اسـم الفاعـل إذا جــرى علـى مـن هـو لــه ال   

  یجب إبرازه.

إذا جرى على غیر من هو لـه نحو:"هنـد زیـٌد ضـاربته هـي" فهـو مكـان اخـتالف أمَّا   

  بین النحویین.

وحجـتهم فـي ذلـك أن العـرب تسـتعمله  ،حیث ذهب الكوفیـون إلـى أنـه ال یجـب إبـرازه  

  بترك إبرازه، وذلك نحو قول الشاعر:

ــهاوٕان  ــــــ ـــــك وُدوَن ـــ ـــــــَري إلی ـــــرًا َأْسـ   مـــ

  

  مـــن األرض ُمومـــاٌة وبیـــداُء َســـْمَلقُ    *

  

                                                             

  .١٨٦، ص٣) ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج٥٥٨(

  ).٣٣عنكبوت، اآلیة () سورة ال٥٥٩(

  .١٨٦، ص٣) ارتشاف الضرب، ج٥٦٠(



ــاَءهُ  ــَتجیبي ُدَعــــــ ـــــــٌة أْن َتْســــــ   لمحقوق

  

  )٥٦١(وأْن َتْعَلمـــي أن الُمَعــــان موفــــق  *

  فترك إبرازه، ولو أبرزه لقال: "محقوقٌة أنِت".  

كما استدلوا كذلك بقول آخر:

ـــــِدیها ـــــ ـــــ ــــَاقُهْم ُمَتَقلِّـ ــــــ ـــــ ــَرى َأْرَبـ ـــــ ــــــ ـــ   َی

   

  )٥٦٢(َكَمــا َصــِدى الحدیــُد عَلــى الُكَمــاةِ   *

  ال: "متقلدیها هم" أما البصریون فعلى وجوب إبرازه.فترك إبرازه أیضًا، ولو أبرزه لق  

وقد جاء احتجاجهم بأن قالوا: الدلیل على أنه یجب إبـرازه، أنـا أجمعنـا علـى أن اسـم   

الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضمیر، واألسماء ال أصل لها فـي تحمـل الضـمیر، فلـو 

یة بـین األصـل والفـرع، وهـذا ال قلنا إنه یتحمل الضمیر في كل حالة، ألدى ذلـك إلـى التسـو 

یجــوز؛ ألن الفــروع تــنحط عــن األصــول، فقلنــا إذا جــرى علــى غیــر مــن هــو لــه وجــب إبــراز 

  .)٥٦٣(الضمیر؛ وذلك حتى یقع الفرق بین األصل والفرع

وفسر بعضهم البیتین السابقین بأنهما حمًال على الحذف واالتساع ومن ذلك ما أورده 

أرباقهم" وهو أن اسم الفاعـل إذا جـرى علـى غیـر مـن هـو لـه العكبري في تقدیر قوله: "یرى 

لزم إبراز ضمیر فاعله والدلیل على لزومه وجهین: أحدهما: أن إبرازه یزیل اللبس. والثاني: 

أن اســم الفاعــل فــرع علــى الفعــل فــي تحمــل الضــمیر؛ وذلــك أن اســم الفاعــل ال ُیجعــل مــع 

التثنیــة والجمـــع فـــي اســـم الفاعـــل،  ضــمیره جملـــة بخـــالف الفعـــل، كمــا أنـــه ال یبـــرز ضـــمیر

ویبرزان في الفعل، فإذا انضم إلى ذلك جریانه ، فإذا انضم إلى ذلك جریانه على غیـر مـن 

  هو له وجب إبراز الضمیر؛ لیظهر أثر قصوره وفرعیته.

                                                             

. ٧٠٥، ص١هــ، هدیـة العـارفین، ج٧) البیت لألعشى: میمـون بـن قـیس بـن جنـدل األسـدي الیمـاني، المتـوفى سـنة ٥٦١(

  .١٨٣انظر: دیوانه یوسف شكري فرحات، ص

جــدیرة أن  نــات فیهـا، والمعنــى أتــتالمـراد بالمومــاة: الصــحراء الواسـعة، والبیــداء: هــي الصــحراء كـذلك، ســملق: قفــر ال ب

  تفعلي ألنه حق یلزمك .

قائلــه مجهــول، األربــاق: الحبــل وهـــو جمــع ربــق بكســر الــراء والبـــاء ســاكنة، متلقــدیها: جاعلیهــا فـــي ) ٥٦٢(

  أعناقهم كالقالدة، الكماة: جكمع كمي وهو الشجاع.

  .٥٨، ص١) اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج٥٦٣(

  .٨٠، ص٦صل، ابن یعیش، جوانظر شرح المف



وقولــه:"یرى أربــاقهم" قــد جــاء علــى الحــذف، والتقــدیر: تــرى أصــحاب أربــاقهم فحــذف   

ــا ِفیَهــا  ه مقامــه. كمــا فــي قولــه تعــالى:المضــاف وأقــام المضــاف إلیــ ــَة الَِّتــي ُكنَّ َواْســَأِل اْلَقْرَی

  .)٥٦٥(أي أهل القریة )٥٦٤(َواْلِعیَر الَِّتي َأْقَبْلَنا ِفیَها َوإِنَّا َلَصاِدُقونَ 

ویتضح من العرض السابق، أن البصریین إنما قالوا: یجب إبـراز الضـمیر إذا جـرى   

؛ فلــو قلنــا: "زیــٌد أخــوه ضــارب" وجعلنــا الفعــل "لزیــد" ولــم علــى غیــر مــن هولــه فــوق االلتبــاس

  نبرز الضمیر، أي لم نقل "هو" ألدَّى ذلك إلى أن یفهم أن الفعل لألخ ولیس "لزید".

وما استدل به الكوفیون مـن شـعر فسـره البصـریون علـى تقـدیر محـذوف؛ وذلـك ألن   

م: اللیلـــة الهـــالل، أي طلـــع العـــرب تقـــول الكـــالم وتقـــدر فیـــه شـــیئًا محـــذوفًا، ومـــن ذلـــك قـــوله

  الهالل. 

ومنه قول الشاعر:

ــــهِ  ـــت وســــَط أْهِل ـــا میـ   وشــــرُّ الَمَنایـ

  

  )٥٦٦(َكُهلِك الْفَتى َقْد َأْسَلَم الحّي َحاِضُرهْ   *

والشاهد فیه: "میت وسط أهله" وهذا خبر عن قولـه: "شـر المنایـا" فـالكالم علـى تقـدیر 

" فحــذف المبتــدأ وأقــیم المضــاف إلیــه مضــاف واألصــل: "شــر المنایــا منیــة میــت وســط أهلــه

  .)٥٦٧(مقامه فارتفع ارتفاعه

  تقدیم معمول اسم الفاعل علیه:

یجوز تقدیم معمول اسم الفاعل علیه إذا كان مجردًا من "أل" واإلضافة، نحو: "أنت   

  الخیر فاعل".

كذلك یجوز تقدیم معموله على مبتدأ یكون اسم الفاعل خبرًا لـه نحـو: "الضـیوف أنـت 

ح" واألصل: أنت مصافح الضیوَف. وأجاز قـوم تقـدیم المعمـول علـى اسـم الفاعـل إن مصاف

كــان األخیــر مضــافًا إلیــه والمضــاف كلمــة: "غیــر أو حــق، أو جــد أو مثــل أو أّول" نحــو: 

                                                             

  )٨٢) سورة یوسف، اآلیة (٥٦٤(

  .١٣٧، ص١) اللباب في علل البناء واإلعراب، العكبري، ج٥٦٥(

  .٣٨٦، ص١) الحطیئة: جرول بن أوس بن مالك،  والبیت في شرح أبیات سیبویه، ج٥٦٦(

  .٦١، ص١) اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج٥٦٧(



المنافُق الوَعد غیر منجز، واألصل: المنافق غیر منجز الوعد. وهذا األعداء حـق قـاهرًا أو 

  ُقاهٍر أو جد قاهٍر األعداَء. جّد قاهر، واألصل: هذا حقُّ 

  وشاعرنا درًا مثل ناظم، واألصل: شاعرنا مثل ناظٍم درًَّا.  

  .)٥٦٨(والعرب ضیفًا أول ناصر، واألصل: العرب أول ناصٍر ضیفاً 

كذلك یجوز تقـدیم معمـول اسـم الفاعـل علیـه إن كـان مجـرورًا بحـرف جـر زائـد: نحـو: 

سـعیٌد خالـدًا بسـابق؛ ألن حـرف الجـر الزائـد فـي لیس سعید یسابق حكم خالدًا، فتقول: لـیس 

  حكم الساقط.

ــــ"أل" نحـــو: هـــذا المكـــرم ســـعیدًا. أو  ـــه علیـــه إذا كـــان مقترنـــًا ب وال یجـــوز تقـــدیم معمول

  مجرورًا بحرف جر باإلضافة نحو: هذا وُلُد مكُرُم خالدًا.

  .)٥٦٩(أو مجرورًا بحرف جر أصلي نحو: أحسنُت إلى مكرٍم علیاً 

رد في مقتضبه: أننا نقول: زیدًا عمرٌو ضارٌب، كما نقول: زیدًا عمـرو وقد ذكر المب  

  یضرب.

ولو قلنا: زیدًا عمرو الضارب لم یجـز؛ ألن الفعـل صـار فـي الصـلة و"زیـدًا" مفعـول   

به لصلة "أل"، وال تتقدم الصلة وال شيء منها على الموصول. كمـا یقـول: ولـو قلـت: "عبـد 

  ي ذلك خالف بین النحویین، فبعضهم یقول: اهللا جاریتك أبوها ضارب"، فإن ف

فإنمـا نصـبت "عبـد اهللا" بضـارب، فكأنـك قلـت: زیـد  –إذا قلت: عبَد اهللا زیٌد ضارب   

  . )٥٧٠(یضرب عبد اهللا. وزیٌد ضارب عبد اهللا

أما إذا قلت: عبد اهللا جاریتك أبوهـا ضـارب، فـأن "جاریـة" مبتـدأ، و"أبوهـا" مبتـدأ ثـان، 

  ما جمیعًا خبر جاریة.و"ضارب" خبر أبیها، وه

فنرى أنه قد تباعد آخر الكالم من أوله، ولیس مـا قـالوا مـن كراهیـة النصـب بشـيء؛   

وذلــك أن "ضــاربًا" یجــري مجــرى الفعــل فــي جمیــع أحوالــه مــن العمــل فــي جمیــع أحوالــه مــن 

  .)٥٧١(العمل

                                                             

  .٢٦٣، ص٣ج) النحو الوافي، عباس حسن، ٥٦٨(

  .٢١١، ص٣) جامع الدروس العربیة، مصطفى الفالییني، ج٥٦٩(

  .١٥٦، ص٤) المقتضب، المبرد، ج٥٧٠(

  ) المصدر نفسه الصفحة نفسها.٥٧١(



ا فأبوالعباس یجیزه على القیاس، وبعض النحویین یمنع فیه؛ وذلك لتباعد العامـل ممـ  

  .)٥٧٢(عمل فیه

ن� ذلك التباعد ربما أدى إلى اللـبس والغمـوض ممـا یـؤدي إلـى إوكما یبدو واضحًا، ف  

  سوء الفهم.

                                                             

م، ٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٦) تبصــرة المبتــدئ وتــذكرة المنتهــى، الصــیمري، تحقیــق د. یحیــى مــراد، دار الحــدیث، القــاهرة، ٥٧٢(

  .١٢٠ص



  المبحث الرابع
  تقارض الصّیغ

  عالقة التحویل في الصیغ الصرفیة بالداللة:

من األمور التي أكد علیها علماء اللغة، تلك الصـلة بـین مسـتویات التحلیـل اللغـوي،   

  ه ال یمكن الفصل بین المستویات أو عزل أحدها عن اآلخر.نّ إبحیث 

والتحویل في الصیغ الصرفیة له صلته الوثیقـة بالداللـة؛ ذلـك أن القـدماء مـن علمـاء   

  العرب حین یشیرون إلى تحویل صیغة إلى أخرى، كانوا یربطون هذا التحویل بالداللة.

الكـــریم، أو فـــي التوجیـــه وهــذا الـــربط فـــي معظمـــه نجــده حـــین یفســـرون آیـــات القــرآن   

إلحــدى القــراءات القرآنیــة، أو تحلیــل بیــت مــن الشــعر ومحاولــة إیــراد المعنــى الــذي یقصــده 

  الشاعر.

ــلة بــین الصــرف والداللــة مــن خــالل الجانــب التطبیقــي، أي    وٕانــا نحــاول دراســة الصَّ

  .)٥٧٣(صلة التحویل بالداللة

ومــًا معنــى اســم الفاعــل، وٕانمــا ونــرى أن اســم الفاعــل فــي القــرآن الكــریم ال یــراد بــه د  

یخــرج فــي بعــض األحیــان للداللــة علــى معــاٍن أخــرى، كالداللــة علــى المفعــول، والمصــدر، 

  والمبالغة، وغیرها من المعاني المختلفة التي یحددها السیاق.

ربیــة؛ ومــا عوخــروج اســم الفاعــل إلــى هــذه المعــاني ربمــا كــان متعلقــًا بأســرار اللغــة ال  

حیویة؛ ذلك أن كثیرًا من األلفاظ قد تخرج عن معناها األصـلي إلـى تتصف به من مرونة و 

معـاٍن أخــرى تســتفاد مـن الســیاق؛ فمــثًال نجــد أن االسـتفهام قــد یخــرج إلـى معــاٍن أخــرى، فقــد 

یراد منه التقریر، أو التسویة، أو التهكم...الخ. وكذلك حروف النداء وحروف الجر قد تأتي 

  لدالالت مختلفة.

لصــــیغ غالبــــًا مـــا تكــــون عكســــیة، فاســــم الفاعـــل ینــــوب عــــن المفعــــول والنیابـــة فــــي ا  

ــن الفاعـــل، واســـم الفاعـــل ینـــوب عـــن المصـــدر وكـــذلك  والعكـــس، فاســـم المفعـــول ینـــوب عـ

  العكس، وهكذا فندرج هذا كله تحت ما یسمى بالنیابة.

                                                             

الصـــیغ الصـــرفیة، د. محمـــود ســـلیمان یـــاقوت، دار المعرفـــة الجامعیـــة، اإلسكندریةــــ ) انظـــر: ظـــاهرة التحویـــل فـــي ٥٧٣(

  .٧٢م، ص١٩٨٥



  أوًال: داللة الحدوث والثبوت في اسم الفاعل:

ثبــوت هـــو األمثلـــة المتعـــددة الـــواردة فـــي إن الــدلیل علـــى أن اســـم الفاعـــل یـــدل علـــى ال

  القرآن الكریم، والتي تدل على ثبوت اسم الفاعل.

. فاســم الفاعــل فــي الجملــة )٥٧٤(َوَنْحــُن َلــُه ُمْســِلُمونَ ومــن هــذه األمثلــة قولــه تعــالى:  

االســـمیة یـــأتي داًال علـــى الثبـــوت، قـــال أبوحیـــان: "ذكـــر هـــذه الجملـــة االســـمیة المخبـــر عـــن 

  .)٥٧٥(اسم الفاعل الدال على الثبوت، ألن االنقیاد ال ینفكون عنه دائمًا"المبتدأ فیها ب

   )٥٧٦(َوَما ُیِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقینَ  وقوله تعالى:

الفســق صــفة  نّ إفاســم الفاعــل المعــرَّف "بــأل" فــي اآلیــة الكریمــة دال علــى الثبــوت إذ 

  ثابتة فیهم.

فاعــل صــلة لأللــف والــالم لیــدل علــى وقــد ذكــر أبوحیــان فــي ذلــك قولــه:"وأتى اســم ال  

  .)٥٧٧(ثبوتهم في هذه الصفة فیكون الفسق لهم ثابتًا"

. لـم یقـل: إنـي جعلـت ألن الفعـل )٥٧٨(ِإنِّي َجاِعـٌل ِفـي اَألْرِض َخِلیفَـةً وقوله تعالى:  

فیه تجدد، واسـم الفاعـل هنـا دال علـى الثبـوت. فقـد ورد:"وجعـل الخبـر اسـم فاعـل ألنـه یـدل 

  .)٥٧٩(ن التجدد شیئًا فشیئًا"على الثبوت دو 

. لـم یقـل: ومـا )٥٨٠(َوَمـا ُهـم ِبُمـْؤِمِنینَ  ومما ورد كذلك في هذا الشأن قولـه تعـالى:  

  یدل على الحدوث والتجدد. –كما أسلفنا  –هم یؤمنون؛ ألن الفعل 

قــال أبوحیان:"وتســلط النفــي علــى اســم الفاعــل الــذي لــیس مقیــدًا بزمــان لیشــمل النفــي   

، إذ لــو جــاء اللفــظ منســجمًا علــى اللفــظ المحكــي الــذي هــو آمنــًا، لكــان: ومــا جمیــع األزمــان

آمنوا، فكان یكون نفیًا لإلیمان الماضي، والمقصود أنهم لیسـوا متلبسـین بشـيء مـن اإلیمـان 

                                                             

  .)١٣٣) سورة البقرة، اآلیة (٥٧٤(

  .٥٧٤، ص١) البحر المحیط، أبوحیان، ج٥٧٥(

  ).٢٦) سورة البقرة، اآلیة (٥٧٦(

  .١٢٩) البحر المحیط، مصدر سابق، ص٥٧٧(

  )٣٠) سورة البقرة، اآلیة (٥٧٨(

  .١٤٠، ص١حیط، مصدر سابق، ج) البحر الم٥٧٩(

  )٨) سورة البقرة ، اآلیة (٥٨٠(



في وقت ما من األوقات، وهذا أحسن من أن یحمل على تقیید اإلیمان المنفي، أي وما هم 

  .)٥٨١("بمؤمنین باهللا والیوم اآلخر

. فقــد عــدل عــن الفعــل إلــى اســم الفاعــل؛ )٥٨٢(ِإنََّمــا َنْحــُن ُمْســَتْهِزُئونَ وقولــه تعــالى:  

  ما" مما یزید من ثبوته.نّ إلیدل على الثبوت، وقد جاء اسم الفاعل خبرًا مؤكدًا "ب

وقـد ذكـر ابــن حیـان:"وأبرزوا هـذا اإلخبــار فـي جملــة اسـمیة مؤكـدة بأنمــا مخبـر عــن   

االســتهزاء وصــف الزم لهــم، ال أن  م الفاعــل الــذي یــدل علــى الثبــوت، وأنّ المبتــدأ فیهــا باســ

  .)٥٨٣(ذلك تجدد عندهم، بل ذلك من خلقهم وعادتهم مع المؤمنین"

آراء النحـاة  سـم الفاعـل أنّ وقد رأینا فیما مضى  من صـفحات البحـث، وفـي تعریفنـا ال

لفاعــل یجــري مجــرى تــنص علــى إفــادة اســم الفاعــل معنــى التجــدد والحــدوث؛ ذلــك أن اســم ا

اسـم الفاعـل الــذي یعمـل عمــل  علم أنّ االفعـل فـي الحركــات والسـكنات وقـد ذكــر بـن یعــیش:"

  .)٥٨٤(الفعل هو الجاري مجرى الفعل في اللفظ والمعنى"

فقد شبهوا اسم الفاعل بالفعل وجعلـوه داًال علـى التجـدد؛ وذلـك ألن الفعـل المضـارع    

  یدل على التجدد.

في اسم الفاعل هـو الداللـة علـى الحـدوث، وأن الثبـوت فیـه أمـر األصل  أنّ  ولذا یبد  

  طارئ.

من المعروف أن اسـم الفاعـل كمـا عرفـه القـدماء هو:"مـا دل علـى الحـدث والحـدوث   

. أي أن اســم الفاعــل فـي تجــدد وحــدوث وأنـه أمــر طــارئ وعـارض. ولكــن نجــد )٥٨٥(وفاعلـه"

والقهـر، لیسـت طارئـة وال مؤقتـة  ما یتصل بالخالق عز وجل من أصاف مثل الملك والخلق

بزمن محدد؛ ألن ذلك ال یناسب المـولى عـز وجـل. أمـا اسـم الفاعـل المتصـل بالبشـر، فإنـه 

عارض ومؤقت وغیر ثابت، وهذا لیس دائمًا؛ فهنـاك بعـض األوصـاف التـي تتصـل بالبشـر 

  وتدلَّ على الثبوت.
                                                             

  .٥٥، ص١) البحر المحیط، أبوحیان، ج٥٨١(

  ).١٤) سورة البقرة، اآلیة (٥٨٢(

  .٦٩، ص١) البحر المحیط، مصدر سابق، ج٥٨٣(

  .٦٨، ص٦) شرح المفصل، ج٥٨٤(

  .٢٤٨، ص٢) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج٥٨٥(



أمـا الصـفات المتصـلة إذن الفرق أن الصفات المتصلة بالخـالق ثابتـة غیـر متجـددة،   

  بالبشر فهي تتراوح ما بین الثبوت والتجدد.

وفیمــا یلــي بعــض اآلیــات التــي اقتــرن فیهــا اســم الفاعــل بالخــالق ودلــت علــى الثبــوت   

وبعــض اآلیــات المتصــلة بالبشــر ودلــت علــى التجــدد والحــدوث مــن ناحیــة، أو الثبــوت مــن 

  ناحیة أخرى.

ــى َعــاِلِم اْلَغْیــِب َوالشَّــَهاَدةِ  ثُــمَّ  فیمــا اتصــل الخــالق: قــال تعــالى: -١ ــَردُّوَن ِإَل . )٥٨٦(ُت

أي: ثم ترجعون بعد مماتكم إلى اهللا تعالى الذي یعلم السر والعالنیة، وال تخفي علیه خافیة 

وعلــم الغیــب والشــهادة أمــر ثابــت عنــد اهللا تعــالى، وهــذه الصــفة لیســت طارئــة، ألن الخــالق 

. "أي هــو ســبحانه المالــك للجــزاء )٥٨٨(َیــْوِم الــدِّینِ  َماِلــكِ . وقــال تعــالى:)٥٨٧(منــزه عــن ذلــك

ِإنَّ الّلــَه :. وقــال تعــالى)٥٨٩(والحســاب، المصــرف فــي یــوم الــدین تصــرُّف المالــك فــي ملكــه"

أي هو سبحانه وتعالى عالم بما یدبرونـه لكـم مـن مكائـد فیصـرف  )٥٩٠(ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیطٌ 

  .)٥٩١(ةعنكم شرهم، ویعاقبهم على نوایاهم الخبیث

فیما اتصل بالبشر: وینقسم إلى قسمین: أ/ ما دل على الثبوت. ب/ ما دل على  -٢

  التجدد والحدوث.

. فاســم الفاعــل فــي )٥٩٢(َوُأوَلـــِئَك ُهــُم اْلُمْهَتــُدونَ  أ/ مــا دل علــى الثبــوت: قــال تعــالى:

أللف ســیاق الجملــة االســمیة ومعــرف بــاأللف والــالم ودال علــى الثبــوت "أكــد بقولــه "هــم" وبــا

والالم كأن الهدایة انحصرت فیهم، واسـم الفاعـل یـدل علـى الثبـوت، ألن الهدایـة لیسـت مـن 

                                                             

  .)٩٤) سورة التوبة، اآلیة (٥٨٦(

  .٥٥٨، ص١م، ج١٩٧٦) صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، مكة المكرمة، مكتبة جدة، ٥٨٧(

  ).٤) سورة الفاتحة، اآلیة (٥٨٨(

  .٢٥) صفوة التفاسیر، المصدر السابق، ص٥٨٩(

  ).١٢٠) سورة آل عمران، اآلیة (٥٩٠(

  .٢٢٦) صفوة التفاسیر (المصدر السابق) ص ٥٩١(

  ).١٥٧) سورة البقرة، اآلیة (٥٩٢(



. وأن األصــل فـــي الصـــفة )٥٩٣(األفعــال المتجـــددة وقتــًا بعـــد وقــت.. بـــل هـــي وصــف ثابـــت"

  المشبهة هو الثبوت، وأن الحدوث فیها أمر طارئ.

بعـــض أســــماء  ویبـــدو أن األصـــل فـــي الحــــدث والثبـــوت هـــو االســــتعمال؛ وذلـــك أن  

الفاعلین مثل الهادي، القاهر، المتوكل... ال تـدل علـى الحـدوث والتجـدد، كمـا أنهـا ال تـدل 

علــى زمــان معــین. وكمــا هــو معلــوم فــإن الصــفة المشــبهة ســمیت بــذلك، ألنهــا تشــابه اســم 

  الفاعل.

وقــد ذكــر أبوحیــان أن الصــفة المشــبهة فــرع عــن اســم الفاعــل، وقــد جــرى تعبیــر اســم   

  ده على هنا عرف أنه صفة مشبهة.الفاعل عن

ــْم َعــَذاٌب عِظــیمٌ كعظــیم فــي قولــه تعــالى:   . إذ یقــول أبوحیــان:"عظیم اســم )٥٩٤(َوَلُه

  .)٥٩٥(فاعل من عظم غیر مذهوب به مذهب الزمان"

  داللة اسم الفاعل في سیاق الجملة االسمیة والفعلیة:

ــى    الثبــــوت والــــدوام إن اســــم الفاعــــل الواقــــع فــــي الجملــــة االســــمیة یــــأتي للداللــــة علــ

واالستمرار في الغالب أما اسم الفاعل الواقع في الجملـة الفعلیـة فیـأتي للداللـة علـى الحـدوث 

  .)٥٩٦(والتجدد

وقد ورد في القرآن الكریم استخدام اسم الفاعـل مـع اسـتخدام فعلـه فـي السـیاق نفسـه،   

لفعـــل فـــي وذلــك لعالقـــة داللیــة تخـــص اســم الفاعـــل كمــا ورد كـــذلك العــدول عـــن اســتخدام ا

  السیاق القرآني واستخدام اسم الفاعل.

  ما دل على التجدد والحدوث: -ب

. فقـد عـدل )٥٩٧(َفَلَعلََّك تَاِرٌك َبْعَض َما ُیوَحى ِإَلْیَك َوَضـآِئٌق ِبـِه َصـْدُركَ قال تعالى:  

ـــیق  عـــن "ضـــیِّق" مـــن بـــاب الصـــفة المشـــبهة إلـــى اســـم الفاعـــل "ضـــائق" لیـــدل علـــى أن الضِّ

  .عارض غیر ثابت
                                                             

  .٤٥٢، ص١البحر المحیط، أبوحیان، ج) ٥٩٣(

  ).٧) سورة البقرة، اآلیة (٥٩٤(

  .٤٦، ص١) البحر المحیط، ج٥٩٥(

  .٢٧٧) صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني،ص٥٩٦(

  ).١٢) سورة هود، اآلیة (٥٩٧(



جاء في شرح المفصل :"إذا قصد الحدوث في الحال أو في ثاني الحال جيء باسـم   

الفاعـــل الجـــاري علـــى المضـــارع الـــدال علـــى الحـــال أو االســـتقبال وذلـــك قولـــك، هـــذا حاســـٌن 

غـــدًا.. وعـــدل عـــن ضـــیق إلـــى ضـــائق لیـــدل علـــى أنـــه ضـــیق عـــارض فـــي بالحـــال غیـــر 

  .)٥٩٨(ثابت"

رد اسم الفاعل متصًال بالخالق عز وجل، وكذلك ولقد رأینا في هذا العرض كیفیة وو   

  وروده متصًال بالبشر. 

وقـــد اتضـــح أن هنـــاك فرقــــًا بـــین اســـم الفاعـــل المنســــوب إلـــى الخـــالق، واســـم الفاعــــل 

المنسوب إلى البشر؛ ذلك أنه ال یمكن أن تكون داللة اسم الفاعل مع الخالق كداللتها  مع 

  ه.البشر وهذا جانب داللي ینبغي الوقوف عند

  داللة اسم الفاعل في السیاق القرآني:

  .)٥٩٩(َأَوَلْم َیَرْوا ِإَلى الطَّْیِر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت َوَیْقِبْضنَ قال تعالى:  

ن قلــت لــم قیــل ویقبضــن ولــم یقــل: قابضــات؟ قلــت: ألن األصــل إجـاء فــي الكشــاف:"ف

مـاء، واألصـل فـي في الطیران هو صفَّ األجنحـة، ألن الطیـران فـي الهـواء كالسـباحة فـي ال

السباحة مد األطراف وبسطها وأما القبض فطارئ على البسـط االسـتظهار بـه علـى التحـرك 

غیر أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ویكون منهن القـبض  ئفجيء بما هو طار 

  .)٦٠٠(تارة بعد تارة كما یكون من السابح"

   )٦٠١(َأنُتْم َصاِمُتونَ  َسَواء َعَلْیُكْم َأَدَعْوُتُموُهْم َأمْ  وقال تعالى:  

لقــد جــاء اســتخدام الفعــل "دعوتمــوهم" للداللــة علــى الحــدوث واألمــر الطــارئ ذلــك أن 

الكــالم یكــون ألمــر یعــرض لــه اإلنســان. كمــا جــاء اســتخدام االســم "صــامتون" للداللــة علــى 

  الثبوت؛ وذلك ألن الصمت أمر ثابت في اإلنسان.

  

                                                             

  .٢٠٧، ص٥) البحر المحیط، ج٥٩٨(

  ).١٩) سورة الملك، اآلیة (٥٩٩(

  .١٢٤، ص٤) الكشاف، الزمخشري، ج٦٠٠(

  ).١٩٣عراف، اآلیة () سورة األ٦٠١(



مرة أن یكونــوا صــامتین عــن دعــوتهم فقیــل إن وقــد ورد فــي ذلك:"فكانــت حــالتهم المســت

دعوتهم لـم تفتـرق الحـال بـین إحـداثكم دعـاءهم، وبـین مـا أنـتم علیـه مـن عـادة صـمتكم عـن 

  .)٦٠٢(دعائهم"

  )٦٠٣(َفَلَیْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذیَن َصَدُقوا َوَلَیْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبینَ وقال تعالى:  

ذلك:"ألن المضارع فیما ذكـر البیـانیون مشـعر ولم یقل: "الصادقین" أو "الذین كذبوا" و 

  .)٦٠٤(بالتجدد والحدوث بخالف اسم الفاعل؛ ألنه عندهم مشعر بالثبوت"

   )٦٠٥(ُأوَلـِئَك الَِّذیَن َصَدُقوا َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ  وقال تعالى:  

 ذكــر "صــدقوا" ولــم یقــل: "أولئــك الصــادقون" داللــة علــى التجــدد والحــدوث. أمــا خبــر

الجملة الثانیة فقد جاء اسم فاعل للداللة على الثبوت. وقد ورد فـي ذلـك:"وأتى بخبـر الثانیـة 

سمیة "أولئك هم المتقون" لیدل على الثبوت وأنه لیس متجددًا بل صـار كالسـجیة افي جملٍة 

  .)٦٠٦(لهم ومراعاة للفاصلة أیضًا"

للداللـة علـى الثبـوت  اسـم الفاعـل ورد نالحظ مما سبق من نماذج آلیـات قرآنیـة، أنّ   

  والدوام، وأن استخدام فعل اسم الفاعل في السیاق نفسه یأتي للداللة على التجدد والحدوث.

  التناوب بین الفعل واسم الفاعل:

علمنا فیما سبق أن االسم أثبت مـن الفعـل وأن الفعـل یـدل علـى الحـدوث دائمـًا ومـن  

ــوَن اْلِكَتـــــاَب ِإالَّ َأَمـــــاِنيَّ َوإِْن ُهـــــْم ِإالَّ َال َیْعلَ  داللـــــة الفعـــــل علـــــى الحـــــدوث: قولـــــه تعـــــالى: ُمـــ

  . )٦٠٧(َیُظنُّونَ 

، ألن اســم الفاعــل یــدل علــى الثبــوت والفعــل یــدل علــى ظــانونلــم یقــل: وٕان هــم إال   

ما أراد تجدد الظن وحدوثه عندهم. جاء في البحر المحیط قول أبـي حیـان:"وأتى التجدد، وٕانّ 

                                                             

  .١٣١) الكشاف، المصدر السابق، ص٦٠٢(

  )٣) سورة العنكبوت، االیة (٦٠٣(

  .٤١، ص١) البحر المحیط، أبوحیان، ج٦٠٤(

  ).١٧٧) سورة البقرة، اآلیة (٦٠٥(

  .١١٩، ص١) صفوة التفاسیر، الصابوني، ج٦٠٦(

  ).٧٨) سورة البقرة، اآلیة (٦٠٧(



باسم الفاعل، ألنه یدل على حـدوث الظـن وتجـدده لهـم شـیئًا بالخبر فعًال مضارعًا ولم یأت 

  .)٦٠٨(فشیئًا، فلیسوا ثابتین على ظن واحد بل یتجدد"

  . )٦٠٩(ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ  وقوله تعالى:

تـًا فقوله: "یصلون" فیه "إشارة إلى أن هذا الثناء من اهللا تعالى علـى رسـوله یتجـدد وق  

  .)٦١٠(فوقتًا، فتدبر هذا السر الدقیق"

أما فیما یتعلق بالعدول عن الفعـل إلـى اسـم الفاعـل للداللـة علـى الثبـوت. فقـد وردت   

  في القرآن الكریم أمثلة كثیرة تشیر إلى ذلك. منها:

  )٦١١(ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفةً قوله تعالى:

لحدوث إلى اسم الفاعل لیـدل علـى الثبـوت. لقد عدل عن الفعل الدال على التجدد وا  

  .)٦١٢(ورد في ذلك: وجعل الخبر اسم فاعل ألنه یدل على الثبوت دون التجدد شیئًا فشیئاً"

   )٦١٣(َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ  وقوله تعالى:

لم یقل أولئك الذین یهتدون، بل عدل عن الجملة الفعلیة إلى الجملة االسمیة؛ وذلـك   

م الفاعل یدل على الثبوت، ألن الهدایة لیست من األفعال المتجددة وقتًا بعد وقـت، ألن:"اس

  .)٦١٤(فیخبر عنها بالفعل بل هي وصٌف ثابت"

   )٦١٥(َوَما ُهم ِبَخاِرِجیَن ِمَن النَّارِ  وقوله تعالى:

"أي لـــیس لهـــم ســـبیل إلـــى الخـــروج مـــن النـــار، بـــل هـــم فـــي عـــذاب ســـرمدي وشـــقاء   

  .)٦١٦(ة وٕایرادها بهذه الصیغة إلفادة دوام الخلود"أبدي... الجملة اسمی

                                                             

  .٢٧٦، ص١) البحر المحیط، أبوحیان، ج٦٠٨(

  ).٥٦سورة األحزاب، اآلیة ( )٦٠٩(

  . ٥٤١، ص٢) صفوة التفاسیر، الصابوني، ج٦١٠(

  )٣٠) سورة البقرة، اآلیة (٦١١(

  .١٤٠، ص١) البحر المحیط، ج٦١٢(

  ).١٥٧) سورة البقرة، اآلیة (٦١٣(

  .٤٥٢، ص١) البحر المحیط، ج٦١٤(

  )١٦٧) سورة البقرة، اآلیة (٦١٥(

  .١١٢، ص١) صفوة التفاسیر، الصابوني، ج٦١٦(



   )٦١٧( ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْیِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلینَ  وقوله تعالى:

إذ المعنى سنرده إلیك ونجعله من المرسلین، ولم تأت اآلیـة كـذلك؛ وذلـك ألن إیثـار   

ن االعتنــاء بالبشــارة، وألن الجملــة الجملــة االســمیة "رادوه" علــى الفعلیــة "ســنرده" فیــه نــوع مــ

  .)٦١٨(االسمیة تفید الثبوت واالستمرار

   )٦١٩(َوإِنَّ َجَهنََّم َلُمِحیَطٌة ِباْلَكاِفِرینَ  وقوله تعالى:

  ولم یقل لتحیط بالكافرین؛ ألن اسم الفاعل الداللة على الثبات واالستمرار. 

ة العدو بالجند أو  السـوار ولم یقل: "فیه استعارة حیث شبه وقوعهم في جهنم بإحاط  

  .)٦٢٠(بالمعصم وٕایثار الجملة االسمیة للداللة على الثبات واالستمرار"

  غ اسم الفاعل من غیر الثالثي:یدالالت ص

السم الفاعل من الفعل غیـر الثالثـي دالالت متعـددة ینبغـي الوقـوف عنـدها والتمثیـل   

  علیها من القرآن الكریم.

بعــض صــیغ اســم الفاعــل فــي القــرآن الكــریم مــن غیــر  إفــادة معنــى التعدیــة: تــأتي -١

. واســم الفاعــل علــى زنــة )٦٢١(الثالثــي إلفــادة معنــى التعدیــة، أي جعــل الفعــل الــالزم متعــدیاً 

  (ُمْفِعل وُمَفعِّل) یفیدان هذا المعنى. 

  نحو: رشد وأرشده فهو ُمْرِشد، وحلَّق محلِّق، وَوِسع وأْوَسعه فهو ُموِسع.

َلَتــْدُخُلنَّ وقولـه: )٦٢٢(َوَمــن ُیْضـِلْل َفَلـن َتِجـَد َلــُه َوِلّیـًا مُّْرِشـداً :ومـن ذلـك قولـه تعـالى  

َوالسَّـَماء َبَنْیَناَهـا ِبَأْیـٍد َوإِنَّـا وقوله:  )٦٢٣(اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِنیَن ُمَحلِِّقیَن ُرُؤوَسُكمْ 

   )٦٢٤(َلُموِسُعونَ 

                                                             

  ).٧ة القصص، اآلیة () سور ٦١٧(

  .٤٢٨، ص٢) صفوة التفاسیر، ج٦١٨(

  ).٤٩) سورة التوبة، اآلیة (٦١٩(

  .٥٤٤، ص١) صفوة التفاسیر، مصدر سابق، ج٦٢٠(

  .٨٦، ص١) شرح شافیة ابن الحاجب، ج٦٢١(

  ).١٧) سورة الكهف، اآلیة (٦٢٢(

  ).٢٧) سورة الفتح، اآلیة (٦٢٣(

  ).٤٧) سورة الذاریات، اآلیة (٦٢٤(



عــض الصــیغ الصــرفیة للداللــة علــى التكثیــر وصــیغة إفــادة معنــى التكثیــر: تــأتي ب -٢

ـــل" مـــن صـــیغ اســـم الفاعـــل، التـــي تـــأتي للداللـــة علـــى التعدیـــة كمـــا تـــأتي للداللـــة علـــى  "ُمَفعِّ

  .)٦٢٥(التكثیر

    )٦٢٦(َوْیٌل لِّْلُمَطفِِّفینَ  ومن ذلك قوله تعالى:

ِمینَ ُیْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة آالٍف مَِّن اْلَمآلِئكَ  وقوله تعالى:    )٦٢٧(ِة ُمَسوِّ

   )٦٢٨(َفاْنُظُروْا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَِّبینَ  وقوله تعالى:

    )٦٢٩(ِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشََّیاِطینِ  وقوله تعالى:

  .)٦٣٠(إفادة معنى المشاركة: السیما أن المشاركة تكون بین اثنین -٣

لـــى المشـــاركة همـــا: "ُمَفاِعـــل" مـــن الفعـــل "فاعـــل" وصـــیغ اســـم الفاعـــل التـــي تـــدل ع  

"یفاعل" واسم الفاعل منه "ُمَفاِعل" و"ُمتَفاِعل" من الفعل "َتَفاَعل" "َیتَفاَعـل" واسـم الفاعـل منـه 

  "متفاعل" وقد ورد في القرآن الكریم من ذلك:

   )٦٣١(َضَرَب اللَُّه َمَثًال رَُّجًال ِفیِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسونَ  قوله تعالى:

"والتَّشـاُكس: التخـالف، قیـل: أي مختلفـون، وقیـل: أي متعاسـرون مـن شـكس یشــكس   

  .)٦٣٢(شكسًا، والتَّشاُكس االختالف"

   )٦٣٣(ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر مَُّتَقاِبِلینَ  وقوله تعالى:

                                                             

  .٩١، ص١جني، ج) المنصف، ابن ٦٢٥(

  ).١) سورة المطففین، اآلیة (٦٢٦(

  ).١٢٥) سورة آل عمران، اآلیة (٦٢٧(

  ).١٣٧) سورة آل عمران، اآلیة (٦٢٨(

  ).٢٧) سورة اإلسراء، اآلیة (٦٢٩(

  .٩٦، ص١) شرح الشافیة، ج٦٣٠(

  ).٢٩) سورة الزمر، اآلیة (٦٣١(

لقاضي المفسر محمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني، ) فتح القدیر، الجامع بین فني الروایة والدرایة في علم التفسیر ل٦٣٢(

  .٤٤٩هـ، ص١٣٥٠ ١، ط٤مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ج

  ).٢٧) سورة الحجر، اآلیة (٦٣٣(



"أي حـال كــونهم علــى ســرر، وعلــى صـورة مخصوصــة وهــي التقابــل ینظــر بعضــهم   

  .)٦٣٤(إلى وجه بعض"

ادة معنــى المطاوعــة: تــدل صــیغة اســم الفاعـل "ُمْنفِعــل" مــن غیــر الثالثــي علــى إفـ -٤

فُته  ـــرته فاْنَكَســـر، وصـــرَّ المطاوعـــة، أي مطاوعـــة المفعـــول للفاعـــل فیمـــا یفعلـــه بـــه نحـــو: كسَّ

  .)٦٣٥(ْنَصرف"اف

  ومما جاء في القرآن:

نَبثّاً  قوله تعالى:      )٦٣٦(َوُبسَِّت اْلِجَباُل َبّسًا  َفَكاَنْت َهَباء مُّ

    )٦٣٧(ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمنَقِلُبونَ  وقوله تعالى:  

نَقِعرٍ  وقوله تعالى:      )٦٣٨(َكَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل مُّ

" للداللــــة علــــى العیــــوب واأللــــوان  -٥ إفــــادة العیــــوب واأللــــوان: تــــأتي صــــیغة "ُمْفَعــــلٌّ

  . ونجدها في القرآن الكریم للداللة على األلوان فقط.)٦٣٩(غالباً 

   )٦٤٠(َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة َتَرى الَِّذیَن َكَذُبوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ  ومن ذلك قوله:

َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنـَزَل ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء َفُتْصـِبُح اْألَْرُض ُمْخَضـرًَّة ِإنَّ اللَّـَه  وقوله تعالى:

  )  ٦٤١(َلِطیٌف َخِبیرٌ 

   )٦٤٢(ُثمَّ َیِهیُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ثُمَّ َیْجَعُلُه ُحَطاماً  ى:وقوله تعال

والمعنـــى "أي تـــراه بعـــد خضـــرته ونضـــارته وحســـن رونقـــه ُمْصـــفرًا قـــد ذهبـــت خضـــرته 

  .)٦٤٣(ونضارته"

                                                             

  .١٣٤، ص٣) فتح القدیر، المصدر السابق، ج٦٣٤(

  .١٠٨، ص١، وشرح الشافیة، ج١٨٩، ص١) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج٦٣٥(

  ).٦-٥) سورة الواقعة، اآلیة (٦٣٦(

  ).١٢٥) سورة األعراف، اآلیة (٦٣٧(

  ).٢٠) سورة القمر، اآلیة (٦٣٨(

  .١١٢، ص١) شرح الشافیة، ج٦٣٩(

  ).٦٠) سورة الزمر، اآلیة (٦٤٠(

  ).٦٣) سورة الحج، اآلیة (٦٤١(

  ).٢١) سورة الزمر، اآلیة (٦٤٢(



إفادة معنى التكلف: تأتي صیغة "ُمتفعِّل" السم الفاعل للداللة على معنى التكلف  -٦

  .)٦٤٤(في الغالب

ــــَر ُمَتَبرَِّجــــاٍت ه تعــــالى:ومــــن ذلــــك قولــــ ــــاَبُهنَّ َغْی ــــاٌح َأن َیَضــــْعَن ِثَی ــــْیِهنَّ ُجَن ــــْیَس َعَل َفَل

   )٦٤٥(ِبِزیَنةٍ 

 وال یبـدین زینـتهنوالمعنى: "أي غیر مظهرات للزینة التي ُأمـرن بإخفائهـا فـي قولـه:

 والمعنى: من غیر أن یردن بوضع الجالبیب وٕاظهار زینتهن وال متعرضـات بـالتزین لینظـر

إلیهن الرجـال، والتبـرج التكشـف والظهـور للعیـون، ومنـه قـولهم: سـفینة بارجـة: أي ال غطـاء 

  .)٦٤٦(علیها"

   )٦٤٧(ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمَتَكبِّرٍ ومنه قوله تعالى:

  )٦٤٨(َوَما َأَنا ِمَن اْلُمَتَكلِِّفینَ وقوله تعالى:

  إفادة معنى الطلب والسؤال:  -٧

  .  )٦٤٩(تي صیغة "مستفعل" للداللة على الطلب والسؤال غالباً تأ

   )٦٥٠(ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ مُّْسِفَرٌة   َضاِحَكٌة مُّْستَْبِشَرةٌ ومن ذلك قوله تعالى:

اِدِقیَن َواْلَقاِنِتیَن َواْلُمنِفِقیَن َواْلُمْسَتْغِفِریَن ِباَألْسَحاروقوله تعالى: اِبِریَن َوالصَّ     )٦٥١(الصَّ

   )٦٥٢(َبْل ُهُم اْلَیْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ له تعالى:وقو 

                                                                                                                                                                                          

  .٤٤٥، ص٤) فتح القدیر، الشوكاني، ج٦٤٣(

  .١٩٥، ص١) الممتع في التصریف، ابن عصفور، ج٦٤٤(

  ).٦٠سورة النور، اآلیة () ٦٤٥(

  ٥٠ص   ٤) فتح القدیر، المصدر السابق، ج٦٤٦(

  ).٢٧) سورة غافر، اآلیة (٦٤٧(

  ).٨٦) سورة ص، اآلیة (٦٤٨(

  .٧٧،ص١) المنصف، ابن جني، ج٦٤٩(

  ).٣٩-٣٨) سورة عبس، اآلیات (٦٥٠(

  ).١٧) سورة آل عمران، اآلیة (٦٥١(

)٦٥٢) ٢٦) سورة الصافات، اآلیة.(  



والمعنى:"أي منقادون لعجزهم عـن الحیلـة، وقیـل : مستسـلمون فـي عـذاب اهللا، وقیـل: 

  .)٦٥٣(ملقون بأیدیهم"

  إفادة معنى المبالغة:  -٨

یأتي اسم الفاعل من الفعل الرباعي المزید للداللة على المبالغة، وقد ورد في القـرآن   

" نحو: "ُمْطَمِئن" و"الُمْطمِئن" اسم فاعل من  اطمأن الكری ، ُمْفَعللَّ ، َیْفَعللُّ م على وزن:"ِإْفَعَللَّ

َیــا أَیَُّتَهــا الــنَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّــُة   اْرِجِعــي ِإَلــى وفعلــه مــن الربــاعي المزیــد ومــن ذلــك قولــه تعــالى:

: الموقنــة غایــة الیقــین. فهــي درجــة زائــدة .. "والمطمئنــة" معناهــا)٦٥٤(َربِّــِك َراِضــَیًة مَّْرِضــیَّةً 

  .)٦٥٥(على اإلیمان، وهي أال یبقى على النفس في یقینها مطلب یحركها إلى تحصیله

  داللة اسم الفاعل على معاٍن أخرى في القرآن الكریم:

نجـــد فـــي القـــرآن الكـــریم كثیـــرًا مـــن أســـماء الفـــاعلین التـــي تختلـــف فـــي داللتهـــا علـــى   

  المعاني التي وضعت لها.

فیأتي اسم الفاعل للداللة على غیر الفاعل؛ كأن یدل على اسم المفعول، أو الصـفة   

  المشبهة، أو المصدر.. أو غیر ذلك.

ولكن علـى الـرغم مـن وجـود هـذا التنـاوب أو التحویـل فـي صـیغة "فاعـل" إلـى غیرهـا   

ل أو مــن الصــیغ، فــأن أحكــام اســم الفاعــل النحویــة والصــرفیة ال تتغیــر وٕان دل علــى المفعــو 

  المصدر.

  الداللة على المفعول:

وقـــد أشـــار النُّحـــاة إلـــى أن اســـم الفاعـــل یـــأتي للداللـــة علـــى معـــاٍن كثیـــرة وقـــد جـــاءوا   

  باألمثلة من القرآن الكریم، ومن أقوال العرب. 

    

                                                             

  .٣٧٩، ص٤كاني، ج) فتح القدیر، الشو ٦٥٣(

  ).٢٨-٢٧)سورة الفجر، اآلیات (٦٥٤(

، ١٥عبـد العـال السـید إبـراهیم، ج د) المحرر الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز، ابـن عطیـة االندلسـي، تحقیـق: السـی٦٥٥(

  .٤٥٠م، ص١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ١ط



وقــــد جــــاء فــــي "فقــــه اللغــــة":"تقول العــــرب ســــر كــــاتم أي مكتــــوم، ومكــــان عــــامر أي 

  أي مأمونًا فیه". )٦٥٦(ًا آمناً حرممعمور... وفي القرآن الكریم 

  وقال الشاعر:

ــــه ـــّل كالمــــ ـــــ ـــــــن َتَم ــــَة مـ ــــ   إنَّ البلی

  

ــــق  * ــدیث الوامــ ــــن حــــ ــ ــــؤادك م ــ ــاْنَفع ُف ــــ   َف

  .)٦٥٧(موقو أي من حدیث الم  

وال یمكــن أن یكتفــي باإلشــارة فقــط إلــى أن اســم الفاعــل ینــوب عــن غیــره مــن الصــیغ، 

  رب.ما ُندعم ذلك بأدلة من القرآن الكریم ومن أقوال العوٕانّ 

وللفــراء تفســیر واضــح لداللــة اســم الفاعــل لمعنــى المفعــول، وذلــك نحــو: هــذا لیــٌل نــائم 

 إلــي وسـٌر كـاتم ومــاٌء دافـق، فیجعلونـه فــاعًال وهـو مفعـول فــي األصـل ویبـین أن ذلــك یرجـع

  علتین : 

األولى: هي النكتة البالغیة. ویقول في ذلك: "أنهم یریدون وجه المدح والذم، فیقولون 

لى بنـاء الفعـل، ولـو كـان فعـًال مصـرحًا لـم یقـل ذلـك فیـه، ألنـه ال یجـوز أن تقـول ذلك ال ع

  .)٦٥٨(للضارب: مضروب، وال للمضروب: ضارب؛ ألنه ال مدح فیه وال ذم"

 أمـا العلـة الثانیــة: فهـي اخــتالف اللغـات بــین القبائـل. ویقــول فیهـا: وقولــه عـز وجــل:  

 ٍُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفق)فعل لهذا من غیرهم، أن یجعلوا المفعـول فـاعًال، ، أهل الحجاز أ)٦٥٩

إذا كــان فــي مــذهب نعــت كقــول العــرب: هــذا ســر كــاتم وَهــٌم ناصــب، ولیــل نــائم، وعیشــة 

  .)٦٦٠(راضیة

    

                                                             

  .)٦٧) سورة العنكبوت، اآلیة (٦٥٦(

،  ١، ط لبنـان -ة سـقال، دار الفكـر، بیـروترح وتعلیـق د. دیزیـز ) فقه اللغة وسر العربیة، ألبي منصور الثعالبي، ش٦٥٧(

. وجاء بروایة: إن البلیة من یمل حیثه * ٣١٤، وهو في دیوان جریر، دار صادر، بیروت، ص٣٦٥م ، ص١٩٩٩

  فانشح فؤادك من حدیث الوامق وانشح : اْسِق.

  .١٨، ص٣) معاني القرآن، أبوزكریا، یحیى بن زیاد الفراء، ج٦٥٨(

  ).٦رة الطارق، اآلیة () سو ٦٥٩(

  .٢٥٥، ص٣) معاني القرآن، القراء، ج٦٦٠(



ــ ن كــان أهــل الحجــاز یجعلــون المفعــول فــاعًال، وبــاقي العــرب یبقــون المفعــول علــى إف

داللة لدى بعض القبائـل، حاله، فقد یكون "لكل صیغة من الصیغ األخرى اختصاص في ال

ثم أخذت هذه القبیلـة عـن تلـك، وتلـك عـن هـذه، فكـان العربـي یتحـدث ویقـول الشـعر بلسـان 

قومه، فإذا أراد لفت االنتباه إلى مدٍح أو ذم أو لبراعة في التعبیر قرع األسماع بما لم تألفـه 

ا بـین القبائـل من قبل، فظهرت بـذلك بـذرة التَّضـاد فـي الصـیغ الصـرفیة، ثـم شـاع اسـتخدامه

  .)٦٦١(حتى اختلط األمر على ُجمَّاع اللغة من بعد"

وأن قــــد تــــأتي بمعنــــي مفعــــول وممــــا یؤكــــد أن صــــیغة "فاِعــــل" عنــــد أهــــل الحجــــاز   

الصــیغتین اختلطتــا علــى ألســنة الشــعراء فــي ضــروب الشــعر المختلفــة مــن مــدح وهجــاء.. 

  :)٦٦٢( وغیرها

ــــــا ـــــل ِلُبْغیِتهــ ـــ ـــــاَرم ال َتْرَح   دع المكـــ

  

ــــدُ   * ــــي واْقعــ ــــَت الطــــــاعُم الَكاســ ــ ــك أْن   فإّنــــ

مع علمه باللغة والبالغة، قـد خفـي  –رضي اهللا عنه  –ن عمر بن الخطاب إحیث     

علیه الهجاء بهذا األسلوب؛ وذلـك الخـتالف معـاني هـذه الصـیغ بـین القبائـل المختلفـة، وقـد 

ي بـدوره كان حسان بن ثابت خبیرًا بلغات القبائل وما یوجد بها من اختالف في الصیغ یؤد

  إلى اختالف في المعنى.

دى علیـه عمـر عویؤید ذلك ما ورد في خزانة األدب:"لمَّا بلغ الزبرقان هذا البیـت اسـت  

بن الخطاب، فقال: ما أراه هجاك، ولكنه مدحك، فقال: سل حسـان بـن ثابـت، فسـأله، فقـال 

  .)٦٦٣(حسان: هجاه وسلح علیه، فحبسه عمر"

لمعنــى اســم المفعــول جــاء مــن اخــتالف لغــة مــن هنــا یبــدو أن خــروج اســم الفاعــل   

القبائـل، وقـد نـزل القـرآن الكـریم بلغـة العـرب علـى اخـتالف صـیغها، وقـد أخـذ مـن كـل منهـا 

ظـاهرة أسـلوبیة،  –العدول عن اسم الفاعل إلى غیـره مـن الصـیغ  –بنصیب. وهذه الظاهرة 

  د به صیغة أخرى.تتصل باألداء اللغوي؛ وذلك بأن ُیستعمل اسم الفاعل في الكالم ویرا
                                                             

 ١لبنــان، ط –) التضــاد فــي القــرآن الكــریم بــین النظریــة والتطبیــق، محمــد نــور الــدین المنجــد، دار الفكــر ـ بیــروت ٦٦١(

  .٢١٩م، ص١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

  ) هو الحطیئة (جرول بن أوس) قاله في هجاء الزبرقان بن بدر. ٦٦٢(

ــد الســالم هــارون، دار ) خزانــة األ٦٦٣( دب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، تحقیــق وشــرح عب

  .٢٩٤، ص١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧، ط٣الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ج



وهنـــاك أمثلـــة كثیـــرة ألســــماء الفـــاعلین وردت فـــي القـــرآن الكــــریم والمـــراد منهـــا اســــم   

  المفعول.

   )٦٦٤(َال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر الّلهِ  من ذلك: قوله تعالى:

  عاصم جاءت بمعنى "معصوم".

  ضي بها. وراضیة بمعنى مر )  ٦٦٥(َفُهَو ِفي ِعیَشٍة رَّاِضَیٍة  وقوله تعالى:

  .)٦٦٧(. دافق بمعنى مدفوق)٦٦٦(ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ وقوله تعالى:

ونلحــظ أن هــذا االخــتالف فــي معــاني الصــیغ جــاء نســبة الخــتالف لغــات القبائــل،   

  نزل بلغات العرب آخذًا من كل منها بنصیب. –كما أسلفنا  –والقرآن الكریم 

األمثلـة السـابقة مـن آیـات القـرآن وهناك بعض اللغویین من یرى أن اسـم الفاعـل فـي   

ــول. یؤیــــد ذلــــك مــــا ورد فــــي كتــــاب التضــــاد فــــي القــــرآن  الكــــریم، لــــم یخــــرج لمعنــــى المفعــ

الكریم:"یقــول الراغــب مــثًال فــي "الســاحل": قبــل بــل تصــور منــه أن یســجل المــاء، أي یفرقــه 

ویضیقه، ویقول في "عاصم": أي ال شيء یعصم منه، ومـن قـال معنـاه ال معصـوم، فلـیس 

یعني أن العاصم بمعنى المعصوم وٕانما ذلك تنبیه منه على المعنى المقصـود بـذلك، وذلـك 

  .)٦٦٨(أن العاصم والمعصوم یتالزمان، فأیهما حصل حصل معه اآلخر"

    

                                                             

  ).٤٣) سورة هود، اآلیة (٦٦٤(

  ).٢١) سورة الحاقة، اآلیة (٦٦٥(

  ).٦) سورة الطارق، اآلیة (٦٦٦(

 ١لبنــان، ط –ي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ر أبـي محمــد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتیبــة الـدینو تأویـل مشـكل القـرآن،  )٦٦٧(

  .١٨٠م، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

  .٢٢١) التضاد في القرآن الكریم، محمد نور المنجد، ص٦٦٨(



ــاء َداِفـقٍ كمـا جـاء فـي البحــر المحـیط فـي قولــه تعـالى: قیـل:"هو بمعنــى  ُخِلـَق ِمـن مَّ

  .)٦٦٩(نسب كـ (البن) وتامر، أي: ذي َدْفق"مدفوق، وعند الخلیل وسیبویه هو على ال

    )٦٧٠(َوَجَعْلَنا آَیَة النََّهاِر ُمْبِصَرةً  وفي قوله تعالى:  

"قیل إن معنى "مبصرة" مضیئة، وقیل هـو مـن بـاب أفعـل، والمـراد بـه غیـر مـن أسـند 

أفعـــل إلیـــه كقـــولهم: أجـــبن الرجـــل إذا كـــان أهلـــه جبنـــاء، وأضـــعف إذا كـــان دوابـــة ِضـــعافًا 

  .)٦٧١(ت اآلیة إذا كان أصحابها بصراء"فأبصر 

لقد رأینا في األمثلة السابقة مجيء اسم الفاعل مرادًا به المفعول. وقد یـأتي لـدالالت   

  أخرى من ذلك:

  داللة اسم الفاعل على المصدر:

إن للمصــدر عالقتــه بالتحویــل فــي الصــیغ الصــرفیة، وذلــك مــن حیــث تحویلــه إلــى   

  اسمي الفاعل والمفعول.

الَّ َتْســَمُع ِفیَهــا  ضــع اســم الفاعــل ویــراد بــه المصــدر، مــن ذلــك قولــه تعــالى:وقــد یو   

ـــةً  ـــة، أي ال تســـمع نفســـًا حالفـــة. وقـــال آخـــرون: ال تســـمع فیهـــا لغـــوًا،  )٦٧٢(َالِغَی "أي حالف

  . )٦٧٣(فالالغیة بمعنى اللغو"

ـــه تعـــالى: ـــْنُهْم ِإالَّ َقِلـــ وقول  َخآِئَنـــٍة مِّ
َ
ـــْنُهمُ وََال تَـــَزاُل َتطَِّلـــُع َعَلـــى . أن تكـــون )٦٧٤(یًال مِّ

  .)٦٧٦(. كالخالصة بمعنى اإلخالص)٦٧٥("خائنة" بمعنى "خیانة"، ألن "فاعلة" تأتي مصدراً 

    

                                                             

  .٤٤٩، ص٨) البحر المحیط، ج٦٦٩(

  ).١٢) سورة اإلسراء، اآلیة (٦٧٠(

  .١٤، ص٦) البحر المحیط، أبوحیان، ج٦٧١(

  ).١١رة الغاشیة، اآلیة () سو ٦٧٢(

  .٦٨) إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم، ابن خالویه، ص٦٧٣(

  ).١٣) سورة المائدة، اآلیة (٦٧٤(

  .س٢١١، ص١) إمالء ما مّن به الرحمن، العكبري، ج٦٧٥(

  .٢١١، ص٢) المصدر نفسه، ج٦٧٦(



ــوُد َفــــُأْهِلُكوا  وقــــال تعــــالى: )٦٧٧(ِإنَّــــا َأْخَلْصــــَناُهم ِبَخاِلَصــــةٍ  قــــال تعــــالى: ــــا َثُمــ َفَأمَّ

  .)٦٧٩(عافیةوالطاغیة: بمعنى الطغیان أي مصدر كال )٦٧٨(ِبالطَّاِغَیةِ 

  .)٦٨١(أي كذب )٦٨٠(َلْیَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبةٌ  والكاذبة بمعنى الكذب، قال تعالى:  

، أن تكون "كاشفة" بمعنـى كشـف، )٦٨٢(َلْیَس َلَها ِمن ُدوِن اللَِّه َكاِشَفةٌ  وقوله تعالى:

  .)٦٨٣(مصدر مثل العاقبة والعافیة

اســـم الفاعــل قـــد ورد فیهــا وكـــان رأینــا فــي األمثلـــة الســابقة مـــن اآلیــات الكریمــة، أن   

  المراد منه المصدر.

  وقد یحدث العكس، فیوضع المصدر موضع اسم الفاعل.  

قالوا: رجل عدل ورضًي وفضل، كأنه لكثرة عدله والرضى عنه وفضله جعلـوه نفـس   

  العدل والرضا والفضل.

ویجـــوز أن یكـــون وضـــعوا المصـــدر موضـــع اســـم الفاعـــل اتســـاعًا، فــــ"عدل" بمعنـــى   

دل" وماء غور بمعنى "غائر" ورجل صوم وفطر بمعنـى: صـائم ومفطـر، وأتیتـه رَكْضـًا "عا

  أي راِكضًا.

ـــُهْم    ـــهم بقضیضـــهم" بمعنـــى اســـم الفاعـــل أي: قاضَّ والمصـــدر فـــي قولهم:"جـــاءوا َقضَّ

  .)٦٨٤(بقضیضهم، أي مع مقضوضهم، أي كاسرهم مع مكسوِرهم

ــــــه تعــــــالى:   ــــــك قول ــــــي ذل ــــــرآن الكــــــریم ف ــــــَماَواِت  وممــــــا ورد مــــــن الق ــــــوُر السَّ ــــــُه ُن اللَّ

  بمعنى منّور. )٦٨٥(َواْألَْرضِ 

                                                             

  ).٤٦) سورة ص، اآلیة (٦٧٧(

  ).٥) سورة الحاقة، اآلیة (٦٧٨(

  .٢٦٧، ص٢ه الرحمن، العكبري، ج) إمالء ما مّن ب٦٧٩(

  ).٢) سورة الواقعة، اآلیة (٦٨٠(

  .٢٥٣، ص٢) إمالء ما مّن به الرحمن، "مصدر سابق"، ج٦٨١(

  ).٥٨) سورة النجم، اآلیة (٦٨٢(

  .٢٤٨، ص٢) إمالء ما مّن به الرحمن، مصدر سابق، ج٦٨٣(

  .٥٤) ظاهرة التحویل في الصیغ الصرفیة، د، محمود سلیمان یاقوت، ص٦٨٤(

  ).٣٥رة النور، اآلیة () سو ٦٨٥(



  بمعنى غائرًا. )٦٨٦(َأْو ُیْصِبَح َماُؤَها َغْورًا َفَلن َتْسَتِطیَع َلُه َطَلباً  وقوله تعالى:

ــْؤِمِنینَ ت وقولــه تعــالى: ِبــیٍن  ُهــًدى َوُبْشــَرى ِلْلُم ــاٍب مُّ ــاُت اْلُقــْرآِن َوِكَت ــَك آَی هــدى  )٦٨٧(ْل

  هادیًا. بمعنى:

  فهذه بعض المصادر التي تأتي للداللة على اسم الفاعل.  

ن هنــاك صــیغًا إوبعــد أن تعرضــنا لداللــة اســم الفاعــل لمعنــى المفعــول أو المصــدر، فــ

  أخرى تدل على اسم الفاعل، من تلك الصیغ.

  صیغة فعیل: 

  إن التحویل في صیغة (فعیل) یتصل بصیغتي (فاعل) و (مفعول). 

من القـرآن الكـریم،  ة"فعیل" على معنى اسم الفاعل في مواضع كثیر وقد دلت صیغة   

ــَماَواِت َواَألْرضِ نــذكر منهــا قولــه تعــالى: ــِدیُع السَّ  أي مبــدعها. وكــذلك قولــه تعــالى: )٦٨٨(َب

َوَلهُــــْم َعــــَذاٌب ألــــیم)أي مــــؤلم وهــــو الموجــــع، والعــــرب تضــــع "فعیــــل" فــــي موضـــــع  )٦٨٩

  .)٦٩٠("مفعل"

  فیه وجهان: )٦٩١(َبَلِد اْألَِمینِ َوَهَذا الْ  وقوله تعالى:

أحــدهما: أن یكــون "األمــین" بمعنــى اآلمــن، فیكــون فعــیًال بمعنــى فاعــل كعلــیم بمعنــى 

  عالم.

  .)٦٩٢(والثاني : أن یكون "األمین" بمعنى المؤمن، أي یؤمن من یدخله

فیكـــون "فعیـــل" بمعنـــى "ُمْفِعـــل" كحكـــیم بمعنـــى "محكـــم" وســـمیع بمعنـــى "مســـمع" قـــال 

  الشاعر:

                                                             

  ).٤١) سورة الكهف، اآلیة (٦٨٦(

  )٢-١) سورة النمل، اآلیة (٦٨٧(

  ).١١٧) سورة البقرة، اآلیة (٦٨٨(

  )١٠) سورة البقرة، اآلیة (٦٨٩(

  .١٨١) تأویل مشكل القرآن، ص٦٩٠(

  ).٣) سورة التین، اآلیة (٦٩١(

  .٦٣) ظاهرة التحویل في الصیغ العرقیة، یاقوت، ص٦٩٢(



ــمیعأ ــــِة الــــــدَّاِعي الســــ ــْن َرْیحانــ   ِمــــ

  

ــــوعُ  ـــــ ـــَحابي ُهجــ ـــــ ُقني وَأْصـــ ــــــؤرِّ ـــــ ُی
)٦٩٣(  

  .)٦٩٤(یرید الداعي المسمع  

  داللة اسم الفاعل على الزمان:

ــى  والـــذي یظهـــر مـــن خـــالل دراســـة عمـــل اســـم الفاعـــل أن اســـم الفاعـــل قـــد یـــدل علـ

  ین.الماضي، فإن ّدل على الماضي فهو عامل عند الكوفیین، وغیر عامل عند البصری

أما إن دل علـى االسـتقبال فهـو یعمـل عنـد الطـرفین. لـذا فـإن اسـم الفاعـل لـه داللتـه   

  الزمنیة، فهو یدل على األزمنة التالیة:

ال إَِلـــَه  الـزمن الماضـي: وداللــة اسـم الفاعـل علــى الماضـي كمـا فــي قولـه تعـالى: -أ

  اهللا خلق كل شيء. أي بمعنى أن )٦٩٥(ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوهُ 

أي الـذین  )٦٩٦(الَِّذیَن َیُظنُّوَن َأنَُّهم مَُّالقُـوا َربِِّهـمْ  زمن االستقبال: كقوله تعالى: -ب 

ِإنَّ الّلـــَه َجـــاِمُع اْلُمَنـــاِفِقیَن َواْلَكـــاِفِریَن ِفـــي َجَهـــنََّم  یظنــون أنهـــم ســـیلقون ربهـــم. وقولـــه تعـــالى:

افقین والكافرین في جهنم.أراد أن اهللا سیجمع المن )٦٩٧(َجِمیعاً 

فُمْعِرض تـدل  )٦٩٨(َفَما َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضینَ الحال: كما في قوله تعالى:  -ج

على الحال. 

ــذوا یفســـرون بعـــض اآلیـــات بمـــا ُیالئـــم  غیـــر أن النحـــاة مـــن البصـــریین والكـــوفیین أخـ

  قواعدهم النحویة.

اســم  نّ أن إلــى و أشــار الكوفیــ )٦٩٩(اَعْیــِه بِاْلَوِصــیدِ َوَكْلــُبُهم َباِســٌط ِذرَ ففــي قولــه تعــالى:

المعنى: وكلبهم بسط ذراعیه  نّ إالفاعل یعمل ماضیًا، وأن في هذه اآلیة داللة على ذلك إذ 

  بالوصید.

                                                             

  ١٧٨، ص٨، وخزانة األدب، ج٤، ص١٠، واألغاني، ج١٤٠ن معد یكرب، وفي دیوانه، ص)البیت لعمرو ب٦٩٣(

  .٢٩٧تأویل مشكل القرآن، ص )٦٩٤(

  )١٠٢) سورة األنعام، اآلیة (٦٩٥(

  ).٤٦) سورة البقرة، اآلیة (٦٩٦(

  ).١٤٠) سورة النساء، اآلیة (٦٩٧(

  ).٤٩) سورة المدثر، اآلیة (٦٩٨(

  ).١٨) سورة الكهف، اآلیة (٦٩٩(



أما البصریون فیرون أنه:"ال حجة لهم فـي "باسـط ذراعیـه" ألنـه علـى حكایـة الحـال،   

  .)٧٠٠(ولم یقل "وقلبناهم" "المعنى: یبسط ذراعیه، بدلیل "ونقلبهم" 

َفـاِلُق اِإلْصـَباِح َوَجَعـَل اللَّْیـَل َسـَكنًا  كما اختلفوا كذلك في الداللة الزمنیة لقولـه تعـالى:

   )٧٠١(َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباناً 

ــي الـــزمن    ــى: فلـــق اإلصـــباح، أي أنَّ هـــذا أمـــٌر حصـــل فـ وهـــي عنـــد الكـــوفیین بمعنـ

  اعل الزمنیة هي الزمن الماضي.الماضي، إذن فداللة اسم الف

أما البصریون فیرون أن اسم الفاعـل فـي هـذه اآلیـة دال علـى الحـال واالسـتقبال وقـد   

  .)٧٠٢("كان بعضهم یجیز أن یكون ذلك للحال واالستقبال ألن ذلك یحدث كل یوم"

  داللة التنوین في اسم الفاعل:

اعـــل علـــى الـــزمن، وهـــي إن التنـــوین واإلضـــافة لهمـــا عالقـــة واضـــحة بداللـــة اســـم الف  

ظاهرة شكلیة أو قرینة لفظیة تجعل اسم الفاعـل داًال علـى الـزمن الماضـي فقـط، مانعـة إیـاه 

  من زمن الحال أو االستقبال.

ُقـِل اللَّهُـمَّ  وقد وردت داللـة اإلضـافة فـي القـرآن الكـریم كثیـرًا، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:

َهاَدةِ َفاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم ا    )٧٠٣(ْلَغْیِب َوالشَّ

  )٧٠٤(ِإنَّ الّلَه فَاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى وقوله تعالى:

وداللـــة اإلضـــافة فـــي اآلیـــات الســـابقة فیهـــا آراء؛ فـــالكوفیون یـــرون أنهـــا تـــدل علـــى   

  الماضي، وبذلك تكون اإلضافة حقیقیة، أما البصریون فیرون أنها تدل على المستقبل.

    

                                                             

  .١٨٢، ص٣المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج) أوضح ٧٠٠(

  ).٩٦) سورة األنعام، اآلیة (٧٠١(

  .٧٦، ص٦) شرح المفصل، ج٧٠٢(

  ).٤٦) سورة الزمر، اآلیة (٧٠٣(

  ).٩٥) سورة األنعام، اآلیة (٧٠٤(



ه أیضـًا داللتــه الخاصـة التــي تـنعكس فــي جعـل اســم الفاعـل داًال علــى أمـا التنـوین، فلــ

الـزمن المســتقبل. وقــد وردت فــي القــرآن الكــریم آیــات كثیـرة فــي هــذا الجانــب مــن ذلــك وقولــه 

   )٧٠٥(َوَما َبْعُضُهم ِبتَاِبٍع ِقْبَلَة َبْعضٍ  تعالى:

   )٧٠٦(ُرزاً َوإِنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَلْیَها َصِعیدًا جُ  وقوله تعالى:

   )٧٠٧(وََال َأَنا َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّمْ  وقوله تعالى:

وذلــك مــع العلــم بــأن النــون فــي الجمــع تســاوي التنــوین فــي المفــرد. وهــذا ال یعنــي أن   

اسـم الفاعـل المنـون یـدل علـى المسـتقبل فحسـب، بـل یـدل كـذلك علـى الحـال أو االســتمرار، 

  ماضي قمت بإضافته للداللة على الماضي.ولكنه ال یدل على الماضي؛ فإذا أردت ال

وقد ذكر سیبویه في داللـة التنوین:"هـذا ضـارٌب زیـدًا غـدًا، فمعنـاه وعملـه مثـل: هـذا   

یضرب زیـدًا غـدًا، فـإذا حـدَّثت عـن فعـل فـي حـین وقوعـه غیـر منقطـع كـان كـذلك، وتقـول: 

عة.. فهــذا جــرى هــذا ضــارٌب عبــَد اهللا الســاعة، فمعنــاه وعملــه مثــل هــذا یضــرُب زیــدًا الســا

. ویظهـر مـن كـالم سـیبویه أن التنـوین فـي اسـم )٧٠٨(مجرى الفعل في العمل والمعنى منونًا"

الفاعل ال یجعله داًال على المستقبل فحسب، بل یكون داًال كذلك على الحـال أو االسـتمرار 

التجـــددي. أمـــا حـــذف التنـــوین مـــن اســـم الفاعـــل فیـــأتي للتخفیـــف، لـــذا تكـــون اإلضـــافة غیـــر 

  ة وقد أشار معظم النحاة إلى ذلك وعلى رأسهم سیبویه.حقیقی

وبالتــالي فــإن دخــول التنــوین علــى اســم الفاعــل لــه داللتــه الزمنیــة؛ وهــي جعــل اســم   

الفاعــل داًال علــى الحــال أو االســتمرار كمــا یــدل علــى المســتقبل. أمــا حــذف التنــوین فیكــون 

  األصل ثبوت التنوین. نّ إللتخفیف، حیث 

                                                             

  ).١٤٥) سورة البقرة، اآلیة (٧٠٥(

  )٨) سورة الكهف، اآلیة (٧٠٦(

  ).٤) سورة الكافرون، اآلیة (٧٠٧(

  .١٦٤، ص١ج) الكتاب سیبویه، ٧٠٨(



  ل على النسب:داللة اسم الفاع

داللـة اســم الفاعــل علــى النســب داللــة ســماعیة ولیســت قیاســیة، إذ یــتم االســتغناء  إنّ   

  عن یاء النسب في اسم الفاعل.

وقد ذكر ابن عقیل أنه ُیستغنى غالبًا فـي النسـب عـن یائـه ببنـاء االسـم علـى فاعـل،   

  بمعنى صاحب كذا، نحو "تاِمر، والِبن" أي: صاحب تمر، وصاحب لبن.

قد ذكر ابن یعیش ذلك في قوله:"قالوا لـذي الـدرع "دارع" ولـذى النبـل "ناِبـل"، ولـذى و   

  .)٧٠٩(النشاب "ناشب" ولذى اللبن "البن" والتمر "تاِمر" "

 –ولكن هذا ال یعني أن صیغة "فاعل" تأتي دومًا للداللة على النسـب، بـل أن ذلـك   

  مًا.یحدث في بعض األحیان ولیس دائ –مجیئها على معنى فاعل 

ومن األمثلة التـي وردت فیهـا صـیغة "فاعـل" بمعنـى النسـب فـي القـرآن الكـریم: قولـه   

  . أي أنهم أصحاب فاكهة.)٧١٠(ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَیْوَم ِفي ُشُغٍل َفاِكُهونَ تعالى:

  ، أي: كلمة ذات لغو على النسب.  )٧١١(الَّ َتْسَمُع ِفیَها َالِغَیةً  وقوله تعالى:

  أي: ذات عصف.  )٧١٢(َجاءْتَها ِریٌح َعاِصفٌ  ه تعالى:وقول

ونلحــظ أن اســـتخدام اســـم الفاعـــل فیمـــا ســـبق قــد جـــاء بغیـــر تـــاء التأنیـــث وقـــد ذهـــب   

  البصریون إلى أن حذف تاء التأنیث من اسم الفاعل یأتي للداللة على النسب.

فت عالمــة وقــد ورد فــي كتــاب اإلنصــاف:"أما البصــریون فــاجتجوا بــأن قــالوا إنمــا حــذ  

التأنیث ألن قولهم: "طاِلق وطاِمث وحاِئض وحاِمل" في معنى ذات طـالق وطْمـث وحـْیض 

  .)٧١٣(وحمل، على معنى النسب"

أمـا الكوفیـون فیـرون أن عالمـة التأنیـث تـأتي للفـرق بـین المـذكر والمؤنـث قـد حــذفت   

  في طالق وحاِئض، الختصاص المؤنث بها.

                                                             

  .١٤، ص٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٧٠٩(

  ).٥٥) سورة یس، اآلیة (٧١٠(

  ).١١) سورة الغاشیة، اآلیة (٧١١(

  ).٢٢) سورة یونس، اآلیة (٧١٢(

  .٧٥٩، ص٢) اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج٧١٣(



بــوا إلیــه؛ مــن أن حــذف عالمــة التأنیــث إنمــا ویبــدو أن البصــریین علــى حــق فیمــا ذه

  یكون للنسب، وهذا ما ورد في القرآن الكریم، وأشار إلیه المفسرون.

َیـْوَم َتَرْوَنَهـا تَـْذَهُل  ومن األدلة التي ساقها البصریون شـاهدًا علـى ذلـك، قولـه تعـالى:

  )٧١٤(ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ 

ى النســب، ولیســت التــاء للفصــل بــین المــذكر والمؤنــث فاســم الفاعــل جــاء للداللــة علــ  

  كما ذهب إلى ذلك الكوفیون.

وقــد ورد فـــي كتــاب اإلنصـــاف:"ولو كانـــت عالمــة التأنیـــث إنمـــا تــدخل الفصـــل بـــین   

المذكر والمؤنث لكان ینبغي أن ال تدخل ها هنا ألن هذا وصف ال یكون في المذكر، فلما 

  .)٧١٥(دخلت دل على فساد ما ذهبوا إلیه"

  مبالغة اسم الفاعل:

لقد عرفنا فیما سبق أن اسم الفاعل یدل على معنـى مجـرد، وأن صـیغة اسـم الفاعـل   

  األساسیة مطلقة، أي ال تدل على قلة أو كثرة أو قوة أو ضعف.

هـا تـدل بنصـها نّ إال مـثًال ففاسم الفاعل كصیغة ال یدل على المبالغة:"أما صیغة فعّ   

المبالغــة فــي ذلــك الفعــل، أي فــي المعنــى المجــرد، ولهــذا وصــیغتها الصــریحة علــى الكثــرة و 

تسمى:"صیغ المبالغة"، ومن ثـم كـان الـذي یسـتخدم صـیغة "فاعـل" یرمـي إلـى بیـان أمـرین: 

"المعنى المجرد مطلقًا، وصاحبه، دون اهتمام ببیان درجة المعنى قوًة وضعفًا، وكثرًة وقلـة، 

لـى األمــرین مزیــدًا علیهمـا بیــان الدرجــة بخـالف الــذي یسـتخدم "صــیغة مبالغــة" فإنـه یقصــد إ

  .)٧١٦(قلة وكثرة"

"ومع ذلك فقد تأتي صیغة "فاعل" للداللة على المبالغة، وتقع موقـع "فعَّـال" إن بـاب   

فاعل كضـارب وقاتـل.. عـام لكـل مـن صـدر منـه الفعـل، قلـیًال كـان أو كثیـرًا، فـال یمنـع أن 

ــال" المخــتص بــالكثیر؛ لعمومــ َوالَّــِذیَن ِفــي ه أال تــرى أن قولــه تعــالى:یقــع "فاعــل" موقــع "فعَّ

ـــاِئِل َواْلَمْحـــُرومِ  ـــوٌم   لِّلسَّ ـــا َمـــْن قـــل�  )٧١٧(َأْمـــَواِلِهْم َحـــقٌّ مَّْعُل ال یقتضـــي أن یكـــون الســـائل هن
                                                             

  ).٢) سورة الحج، اآلیة (٧١٤(

  .٧٧٧، ص٢) اإلنصاف في مسائل الخالف، مصدر سابق، ج٧١٥(

  .٢٥١، ص٣) النحو الوافي، عباس حسن، ج٧١٦(

  )٢٥-٢٤) سورة المعارج، اآلیة (٧١٧(



سؤاله، ومثلـه فـي صـفات البـارئ: الخـالق والخـّالق، والـرازق والـرّزاق... والمـراد بأحـدهما مـا 

  .)٧١٨(مراد من اآلخر"

أن اسم الفاعل دال على الفعل، كثیرًا كـان أو قلـیًال فیقـال: "فاعـل" لمـن تكـرر وُذَكر: 

  .)٧١٩(منه الفعل وكثر، ولمن وقع منه فعل ما

نلحــظ مــن خــالل كتــب التفســیر والنحــو التــي مــن بینهــا الكشــاف والبحــر المحــیط...   

  ه یمكن التَّوصل لمبالغة اسم الفاعل باستخدام خمس طرق.وغیرهما، أنّ 

  تحویل اسم الفاعل إلى صیغ معینة تعرف بصیغ المبالغة.أوًال: 

ــــل  ثانیـــًا: اســــتخدام أوزان اســــم الفاعـــل مــــن الفعــــل غیــــر الثالثـــي. وهمــــا صــــیغتا "ُمَفعِّ

  وُمْفِعللٌّ".

ثالثـًا: اســتخدام صــیغة "فاعــل" نفســها، حیــث یــدل علــى ذلــك الســیاق كمــا یضــاف إلــى 

تــأتي لغیــر ذلــك؛ أي لغیــر المبالغــة وقــد ذلــك أن صــیغة "فعــال" التــي تســتخدم للمبالغــة، قــد 

َفعَّــاٌل لَِّمــا دم داللتهــا علــى المبالغــة كمــا فــي قولــه تعــالى:عــوردت فــي القــرآن الكــریم مــع 

  فصیغة "فعَّال" جاءت بمعنى "فاعل ما یرید". )٧٢٠(ُیِریدُ 

  رابعًا: وقوع المصدر موقع اسم الفاعل للداللة على المبالغة.

  إلى اسم الفاعل للداللة على المبالغة.  خامسًا: العدول عن الفعل

  وهذا یدل على أن المبالغة في اسم الفاعل ال تكون باستخدام صیغ المبالغة فقط.  

وصیغ المبالغة لها عالقة وثیقة باسم الفاعل، فهي فروع السم الفاعل، وٕانما جـاءت   

  لخدمة اسم الفاعل وٕافادة المبالغة.

"في هذا المبحث مختصـرًا"؛ ذلـك ألننـي أفـردت  وقد جاء الحدیث عن صیغ المبالغة  

  لها فصًال خاصًا. وذلك ألن لها أوزانًا وأحكامًا خاصة ال یسع المجال لذكرها هنا.

  

                                                             

  .٢٣٩، ص٣) النحو الوافي، مصدر سابق، ج٧١٨(

  .٢٤٠) المصدر نفسه، ص٧١٩(

  ).١٦) سورة البروج، اآلیة (٧٢٠(



  

  الفصل الثاني

  اسم المفعول
  وفیھ ثالثة مباحث

  المبحث األول: 
  المصنف  وداللتھ تعریف  -أ

  الصیاغة الصرفیة السم المفعول  -ب
  المبحث الثاني: إعمال اسم المفعول وإضافتھ 

یغ   المبحث الثالث: تقارض الصِّ

 



  المبحث األول

  وداللته  اسم المفعول تعريف -أ

  الصَّياغة الصرفية له  -ب

فقـد جـاء فـي أ/ تعریفه: نذكر بعض ما جاء مـن تعریـف لـه ممـا ذكـره علمـاء العربیـة 

  . )٧٢١(كتاب التعریفات هو (ما اشُتقَّ من یفعل لمن وقع علیه الفعل)

وورد كـذلك فـي تعریفـه: (أنـه مـا اشـُتّق مــن مصـدر فعـٍل لمـن وقـع علیـه كمضــروب   

  . )٧٢٢(وُمكرم)

  . )٧٢٣(كما جاء في حاشیة الصبان بأنه: (ما دلَّ على حدث ومفعوله بال تفاضل)

ُتقَّ مــن مصــدر المبنــي للمجهــول لمــن وقــع علیــه وجــاء فــي شــذا العــرف: (هــو مــا اشــ

  . )٧٢٤(الفعل)

ـرفیین بأّنـه الوصـف المشـتق مـن الفعـل المبنـي للمجهـول  إذن فهو ُیقصـد بـه لـدى الصَّ

  للداللة على َمن وقع علیه الفعل. 

فات التالیة:    ومن ذلك ُیفهم أنَّ اسم المفعول هو ما تحققت له الصَّ

  ترك مع كل األسماء المشتقة الدالة على الوصف. أن یكون وصفًا، وهو بذلك یش -أ

  أن یكون مأخوذًا من الفعل المبني للمجهول، وبذلك یتمیز عن اسم الفاعل.  -ب

أن یكون داًال على من وقع علیه الفعل، وبذلك یتمیز عن أسماء األوصـاف مـن  -ج

  . )٧٢٥(نحو (محمود، ومذموم)

                                                             

، ٢) التعریفـــات، الجرجــــاني، وضـــع حواشــــیه محمـــد باســــل عیــــون الســـود، دار الكتــــب العلمیـــة، بیــــروت، لبنــــان، ط٧٢١(

  . ٣٠م، ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

  . ٣٧٠) شرح شذور الذهب، البن هشام األنصاري، ص٧٢٢(

  . ٣٠٦، ص ٢) حاشیة الصبَّان على شرح األشموني أللفیة ابن مالك، ج٧٢٣(

) شذا العرف في فن الصرف : تألیف الشـیخ أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد الحمـالوي، تحقیـق وتعلیـق طـه عبـدالرؤوف ٧٢٤(

  . ٧٥م) ، ص١٩٩٩ -هـ١٤٢٠( ١كتبة الصفا ، القاهرة ، ط سع وسعد محمد محمد علي ، م

  . ٦٦٦،ص  ١، ج١٩٨٠) النحو المصفي، محمد عید، مكتبة الشباب، القاهرة، ٧٢٥(



  داللة اسم المفعول: 

  ة التي تدلُّ على الحدث والحدوث وذات المفعول. اسم المفعول هو الصِّف

ویدلُّ اسم المفعول على أزمنة الفعل الثَّالثي، أي أنه یكتسب داللة صرفیة أخرى هي 

  الزمان. 

وقد جاء قول النحاة فـي ذلـك صـریحًا، حیـث ُذكـر أنَّ جمیـع مـا تقـدَّم فـي اسـم الفاعـل 

ة التعریــف یعمـــل إن كــان بمعنـــي وهـــو أن اســم الفاعـــل المجــرد مـــن أدا -مــن حیـــث العمــل

یثبــت الســم المفعــول  -الحــال أو االســتقبال بشــرط االعتمــاد، وٕان كــان معرَّفــًا عمــل مطلقــاً 

ز السم فاعل ُیْعطي اْسم َمْفعوٍل بال َتفَاُضِل .    یقول ابن مالك: وكلُّ ما ُفرَّ

ر السم فاعِل * ُیعطي اسَم مفعوٍل بال تفاضلِ    وكل ما قرُّ

لكافیــة: (ولــیس فــي كــالم المتقــدمین مــا یــدلُّ علــى اشــتراط الحــال أو وجــاء فــي شــرح ا

االستقبال في اسم المفعول، لكن المتأخرین كأبي على وَمن بعده صـرَّحوا باشـتراط ذلـك فیـه 

  . )٧٢٦(كما في اسم الفاعل)

  ولذلك فإنَّ ما قیل عن اسم الفاعل فیما یختص بالزمن، ُیقال عن اسم المفعول. 

  جه التَّالیة: فهو یحتمل األو 

إذا ُنــوِّن دلَّ علــى الحــال أو االســتقبال ویتعــین أحــد الــزمنین بفضــل القرینــة اللفظیــة أو 

  الحالیة. 

زًة اآلن أو غدًا)، وقد نقولها مجردة مـن الظـرف: (هـذا ممنـوٌح ئفنقول: (هذا ممنوٌح جا

فـالزمن اسـتقبالي، جائزًة) معتمدین على القرینة الحالیة؛ فإن كـان القـول قبـل إعـالن النتیجـة 

  . )٧٢٧(وٕان كان وقت إعالن النتیجة فالزمن حالي

  . )٧٢٨(َذِلَك َیْوٌم مَّْجُموٌع لَُّه النَّاُس َوَذِلَك َیْوٌم مَّْشُهودٌ وفي قوله تعالى: 

                                                             

  . ٢٠٤، ص ٢جب، جا) شرح كافیة ابن الح٧٢٦(

  . ٨٨) الزمن النحوي في اللغة العربیة،  كمال رشید، ص ٧٢٧(

  . ١٠٣) سورة هود، اآلیة: ٧٢٨(



أي َیُجمع له النَّاس وسُیشهد، و(مجموع) اسم مفعول و(النَّاس) نائب فاعل، وفي اسم 

ثبات معني الجمع للیوم، وأنه البدَّ أن یكـون میعـادًا مضـروبًا المفعول (مجموع) داللة على 

لجمــع النــاس، وهــو أثبــت أیضــًا إلســناد الجمــع إلــى النــاس، وفیــه تمكــن الوصــف وثبوتــه مــا 

  . )٧٢٩(لیس في الفعل ومعنى (مشهود): مشهوٌد فیه

  . )٧٣٠(ُكلٌّ َیْجِري َألَجٍل مَُّسم�ىویدلُّ على الماضي، وذلك نحو قوله تعالى: 

، وقیل األجل المسمَّي. هو یوم القیامة   . )٧٣١(أي: ُسِميِّ

  . )٧٣٢(َعَطاء َغْیَر َمْجُذوذٍ ویدلُّ على االستمرار كما في قوله تعالى: 

  . )٧٣٣(أي: غیر مقطوع، بل ممتد إلى غیر نهایة

ْمُدوٍد * َوَماء مَّْسُكوبٍ وقوله تعالى:    . )٧٣٤(َوِظلٍّ مَّ

  یتقلص.  (ممدود): أي: ممتد، منسبط ال

  . )٧٣٥(و(مسكوب): ُیسكب لهم أین شاءوا، وكیف شاءوا، وقیل إنه دائم ال ینقطع

  ویدلُّ على الماضي أو الحال، أو االستقبال؛ إذا ُعرِّف (بأل). 

فات التي تالزم أصحابها.    كما یدلُّ على الثبوت في الصِّ

  مثل: مدوَّر الوجه، مقرون الحاجبین. 

  .)٧٣٦(ة المشبهةویدخل بذلك في عداد الصِّف

  

  

  

                                                             

  . ٢٦١، ص ٥، وانظر البحر المحیط، ج٤١١، ص ٢شري، ج) الكشاف، الزمخ٧٢٩(

  . )٢(  ) سورة الرعد، اآلیة:٧٣٠(

  . ٣٥٤، ص ٥) البحر المحیط، ج٧٣١(

  . ١٠٨) سورة هود، اآلیة: ٧٣٢(

  . ٤١٥، ص ٢) الكشاف، ج٧٣٣(

  ). ٣١-٣٠) سورة الواقعة، اآلیات (٧٣٤(

  . ٤٤٩، ص ٤) الكشاف، ج٧٣٥(

  . ٧٥، محمود عكاشة، دار النشر، للجامعات، مصر، القاهرة، ص) التحلیل اللغوي، في ضوء علم الداللة٧٣٦(



رفیة السم المفعول:  یاغة الصَّ   ب) الصِّ

  . )٧٣٧(یصاغ اسم المفعول من الفعل الثالثي على وزن مفعول كمضروب ومقتول

                                                             

  . ٣٧٠) شرح شذور الذهب، ابن هشام، ص ٧٣٧(



: (صیغته من جمیع الثالثي على وزن مفعول)   . )٧٣٨(ومعني ذلك أنَّ

  وٕالى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

  ٍع كآٍت مْن َقَصدوفي اسم مفعوِل الثُّالثي اطََّرْد * زنُة مُضار 

  .)٧٣٩(ویبني اسم المفعول مما یجوز أن یبني منه (ُیفعل)؛ وذلك ألنه جاٍر علیه

وال یجوز بناء اسم المفعول من نحـو: (قـام) و(قعـد) فـال نقـول: (مقـوم) وال (مقعـود)، 

ألن كــًال مـــن (قـــام وقعـــد) فعـــٌل الزم، وال یتوصـــل إلـــى اســـم المفعـــول منـــه إال بعـــد اتصـــاله 

  نحو: مقعود علیه.  بحرف الجر،

وكما هو معلوم من أن الفعل الثالثي المجرد ینقسم إلى صحیح ومعتـل، لـذلك ینبغـي 

  أن نورد صیاغة اسم المفعول من كل منهما بأنواعه المختلفة. 

  ووزن (مفعول) مفتوح العین دائمًا وال یأتي مضمونها إال قلیًال. 

فهـو مفتـوح إال سـبعة ألفـاظ فإنهـا  وورد فیه: (كل ما كان في الكالم على وزن مفعول

مضمونة، الُمعلوق: ما ُیعْلق به الشيء، والُمْغـرود: ضـرب مـن الكمـأة، والُمْزُمـور: لغـة فـي 

الِمْزمار، والُمْغبور والُمْعثور، والُمْعفور، شـيء ینضـحه شـجر العـرفط حلـو ولـه ریـح منكـرة، 

  . )٧٤٠(والمنحور، لغة في المنخار

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . ٤٠٨، ص ٤) شرح الرضي على الكافیة، ج٧٣٨(

  . ٨٠، ص ٦) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٧٣٩(

أحمـد جــاد  ) المزهـر فـي علــوم اللغـة وأنواعهــا، عبـدالرحمن جـالل الــدین السـیوطي، شــرحه وضـبطه وصـححه محمــد٧٤٠(

،ص ٢المولى، علـي محمـد البجـاوي، محمـد أبوالفضـل إبـراهیم ، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، عیسـى البـابي الحلبـي،ج

  . ٤٧٨، ص ٢. وانظر الصحاح، الجوهري، ج١١٤



  الصحیح المجرد: وینقسم إلى:  / اسم المفعول من الفعل١

  الصحیح السالم:  -أ

  نحو: مضروب الرجُل مضروب. 

. )٧٤١(ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدمـًا مَّْسـُفوحاً ومما ورد في القرآن من ذلك قوله تعالى: 

  . )٧٤٢(أي مصبوبًا سائًال كالدم في العروق ال كالكبد والطحال

به وأراقه، والدم المسفوح: أي اسم المفعول: مسفوحًا من سفح ال متعدي، سفح الدم: صَّ

ِصـــَراَط الَّــِذیَن أَنَعمـــَت َعَلـــیِهْم َغیـــِر . وورد مـــن الفعـــل الــالزم قولـــه تعـــالى: )٧٤٣(المصــبوب

الِّینَ    . )٧٤٤(الَمغُضوِب َعَلیِهْم وََال الضَّ

  . )٧٤٥(اسم المفعول (المغضوب) من غضب باب فرح ووزنه مفعول

َواْذُكـــــــُروْا الّلـــــــَه ِفـــــــي َأیَّـــــــاٍم كمـــــــا فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى: الصـــــــحیح المضـــــــعف:  -ب

. اســم المفعـول: (معــدودات) مــن الفعـل (عــد)، ویســتعمل فـي اللغــة للشــيء )٧٤٦(مَّْعـُدوَداتٍ 

  . )٧٤٧(القلیل، وقد أجمع المفسرون على أن األیام المعدودات أیام التشریق

ُرُه ِإالَّ ِألََجٍل مَّ وكذلك قوله تعالى:    . من الضل عدَّ َیعدُّ.)٧٤٨(ْعُدودٍ َوَما ُنَؤخِّ

  الصحیح المهموز:  -ج

. (مأمون) من الفعل: آمـن الثالثـي )٧٤٩(ِإنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغْیُر َمْأُمونٍ كقوله تعالى: 

. أي ال ینبغي ألحد وٕان بالغ في الطاعـة واالجتهـاد إن یأمنـه وینبغـي أن )٧٥٠(ووزنه مفعول

  .)٧٥١(یكون مترجمًا بین الخوف والرجاء
                                                             

  . ١٤٥سورة األنعام، اآلیة:   ) ٧٤١(

  . ٤٥، ص ٢الكشاف، الزمخشري، ج  ) ٧٤٢(

  . ٢٤٢إسماعیل إبراهیم، دار الفكر العربي، القاهرة، باب (السفح) ، ص معجم األلفاظ واإلعالم القرآنیة، محمد  ) ٧٤٣(

  .٧سورة الفاتحة، اآلیة:   )٧٤٤(

، ٤، ط١الجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن وصـــرفه، وبیانـــه، محمـــود صـــافي المجلـــد األول، دار الرشـــید، دمشـــق، ج  ) ٧٤٥(

  . ٢٩م، ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٨

  .  ٢٠٣سورة البقرة، اآلیة:   ) ٧٤٦(

  . ١١٩، ص ٢حیط، أبوحیان، جالبحر الم  ) ٧٤٧(

  . ١٠٤سورة هود، اآلیة:   )٧٤٨(

  . ٢٨ج، اآلیة: ر سورة المعا  ) ٧٤٩(



  / صوغه من الفعل الثالثي المعتل: وینقسم إلى: ٢

  صوغه من المثال:  -أ

علــى وزن مفعــول نحــو: َوقــَذ موقــوذ، ووقــت  -معتــل الفــاء–ُیصــاغ مــن الفعــل المثــال 

  موقوت. 

َمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْیـكما في قوله تعالى:  ِر الّلـِه ِبـِه ُحرِّ

  . )٧٥٢(َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ 

  اسم المفعول: (الموقوذة) من الفعل (وقذ) والوقذ: شدة الضرب. 

وقـــذ الحیـــوان یقـــذه وقـــذًا: ضـــربه حتـــى اســـترخي وأشـــرف علـــى المـــوت. والوقـــذ: شـــدة 

  الضرب. 

  واسم المفعول موقوذ: واألنثى: موقوذة. 

  . )٧٥٣(عصا أو حجر حتى یموت دون تزكیةوالموقوذ: الحیوان ُیضرب ب

َالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكتَابًا مَّْوُقوتاً ومنه كذلك قوله تعالى:    . )٧٥٤(ِإنَّ الصَّ

  . )٧٥٥(اسم المفعول: (موقوتًا) من الفعل (وقت)، وموقوت معناها: مفروض

  صوغه من األجوف:  -ب

ارعه مــع إبــدال حــرف المضــارعة یصــاغ اســم المفعــول مــن الفعــل األجــوف بزنــة مضــ

  میمًا مفتوحة كما في: 

  قال: یقول: َمُقول. 

  الم: یلوم: َمْلوم. 

                                                                                                                                                                                          

  . ٨٦، ص ١٥) الجدول في إعراب القرآن، ج٧٥٠(

  . ٦١٣، ص ٤) الكشاف، الزمخشري، ج٧٥١(

  . ٣سورة المائدة، اآلیة:   ) ٧٥٢(

، وانظـر معـاني ٦٧٥، مادة (وقذ)، ص ٢ج معجم ألفاظ القرآن الكریم، (من العین إلیاء)، مجمع اللغة العربیة،  ) ٧٥٣(

  . ٢٥١، ص ٢القرآن لألخفش، ج

  ) . ١٠٣) سورة النساء ، اآلیة (٧٥٤(

م، ص ١٩٨٢ -هــ ١٤١٢، ط  ١٥) جامع البیـان فـي تأویـل القـرآن ، الطبـري ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ، ج ٧٥٥(

٢٦١.  



  باع: یبیع: مبیع 

  هات َیهاب: َمهیب 

واســـم المفعـــول مـــن الفعـــل األجـــوف واویـــًا كـــان أو یائیـــًا، یحـــدث فیـــه إعـــالل بالنقـــل 

  والتسكین ویعمل حمًال على فعله. 



  . )٧٥٦(هما كما اعتل ُفِعل)قال سیبویه: (یعثك مفعول من

فالفعـل (قـال) أجـوف وأوي، وأصــل (مقـول) (مقـوول)، حـدث فیهــا إعـالل بنقـل حركــة 

حــرف العلــة إلــى الســاكن الصــحیح قبلهــا، فــالتقي ســاكنان همــا الــواو األولــي األصــیلة، وواو 

  المفعول الزائدة، فحذفت واو (مفعول) فصارت مقول. 

ول منه (مبیع) وأصـله مبیـوع، وهـو كـذلك حـدث والفعل (باع) أجوف یائي واسم المفع

فیــه إعــالل بالنقــل حتــى اســُتثقلت الضــمة علــى العــین، فنقلــت إلــى الســاكن الصــحیح قبلهــا 

فالتقي ساكنان فحذفت واو مفعول للتخلص من التقاء الساكنین وقلبـت الضـمة كسـرة لتصـح 

  . )٧٥٧(الیاء فتقول (مبیع) وهذا مذهب الخلیل وسیبویه

ن سیبویه یحذف الواو الثانیة من نحو (مقوول) دون األولى، وٕان كان وذكر الرضي أ

القیــاس حــذف األولــى. وٕانمــا فعــل ذلــك ألنــه رأي الیــاء فــي اســم المفعــول الیــائي ثابتــًا بعــد 

  . )٧٥٨(اإلعالل نحو: (بیوع)

أمــا األخفــش فإنــه یحــذف الســاكن األول فــي الــواوي والیــائي. وذلــك بأنــه ینقــل حركــة 

الفــاء فــي ذوات الــواو مــن نحــو (مبیــع) التــي أصــلها (مبیــوع)، حیــث ینقــل حــرف العــین إلــى 

الضمة من الیاء إلى ما قبلها: (مُبْیْوع) ثم یقلب الضمة كسرة، لتناسب الیاء (مِبیوع) ولكن: 

یلتقــي ســاكنان همــا: الیــاء، وواو مفعــول، فیحــذف الیــاء (َمُبــْوع) =علــى مــا ذكرنــا مــن أنــه 

  . )٧٥٩(ساكنة بعد كسٍر لذلك تقلب یاء فتصیر: (مبیع)یحذف األول=  وتبقي الواو 

كنین إذا اجتمعا في كلمة، ُحرِّك الثاني منهما، كما أنـه اأما الخلیل فإنه یحتج بأن الس

یتوصل إلى إزالة التقائهما بحذف الثاني لذا فإنَّ حذَف واو مفعول أسهل مـن حـذف العـین، 

  . )٧٦٠(كما أن حذف الزائد، أسهل من حذف األصل

                                                             

  .٣٤٨، ص ٤) الكتاب ج ٧٥٦(

  . ٢٨٧، ص ١منصف، ابن جني، ج، ال٣٦٣، ص ٢الكتاب، سیبویه، ج  ) ٧٥٧(

  . ١٤٧، ص ٣شرح الشافیة، الرضي، ج  ) ٧٥٨(

  . ٤٥٤، ص ٢الممتع  في التصریف، ابن عصفور، ج  ) ٧٥٩(

  . ٤٥٥المصدر نفسه، ص   ) ٧٦٠(



ٕاثبات الواو في اسم المفعول الواوي قلیٌل ونادر، حیث ورد: (وندر إثبات واو مفعـول و 

فیما عینه واوًا فقالوا: (ثوُب مصـوون ومسـك َمـدووف، وفـرس مقـوود وهـو سـماعيٌّ ال ُیقـاس 

  . ومدووف: مبلول أو مسحوق. )٧٦١(علیه)

تمـون مفعـوًال مـن ولكن إثبات الواو ممـا عینـه (یـاء) هـو لغـة (بنـي تمـیم)؛ ذلـك أنهـم یُ 

  الیائي وال یتمونه من الواوي. 

ـــون مفعـــوًال مـــن الیـــاء فیقولـــون:  وأورد ابـــن جنـــي: (وبنـــو تمـــیم فیمـــا زعـــم علماؤنـــا ُیتمِّ

(مبیوع) و(معیوب)، فإذا كان من الـواو لـم یتمـوه وال یقولـون فـي: (مقـول: مقـؤول)، وال فـي 

  . )٧٦٢((مصوغ: مصووغ) البتة) 

وََال َتْجَعــْل َیــَدَك َمْغُلوَلــًة ِإَلــى یم مــن األجــوف: قولــه تعــالى: وممــا ورد فــي القــرآن الكــر 

  . )٧٦٣(ُعُنِقَك وََال تَْبُسْطهَا ُكلَّ اْلَبْسِط َفتَْقُعَد َمُلومًا مَّْحُسوراً 

ــــومٍ وقولــــه تعــــالى:  ــــَولَّ َعــــْنُهْم َفَمــــا َأنــــَت ِبَمُل . أي: ال لــــوم علیــــك إذا أدیــــت )٧٦٤(َفَت

  .  )٧٦٥(الرسالة

  ل (ملوم) كان أصله: (ملووم) على وزن مفعول. اسم المفعو 

والفعــل (الم) وهــو وآوي وأصــله (ملــووم) نقلــت حركــة الــواو األولــى إلــى الــالم الســاكنة 

  . )٧٦٦(فاجتمع ساكنان فحذفت واو مفعول، فأصبح ملوم مثل مقول

َعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشیدٍ وقوله تعالى:    . )٧٦٧(َوِبْئٍر مُّ

. والفعـــل (شـــاد) )٧٦٨(شـــید) المجصـــص، أو المرفـــوع البنیـــانجـــاء فـــي الكشـــاف: (والم

  أجوف یائي. 

                                                             

  . ١٣٤، ص ١جامع الدروس العربیة، مصطفي الفالییني، ج  ) ٧٦١(

  . ٢٨٣، ص ١المنصف، ابن جني، ج  ) ٧٦٢(

    .٢٩سورة اإلسراء، اآلیة:   ) ٧٦٣(

  . ٥٤سورة الذاریات، اآلیة:   ) ٧٦٤(

  . ٥٨هـ، ص ١٤٠٨، ١، ط٥معاني القرآن، الزجاج، ج  ) ٧٦٥(

م، ١٩٨٩ -هــ١٤٠٩، ١مفردات اإلبـدال واإلعـالل، القـرآن الكـریم، أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم، دمشـق، ط  ) ٧٦٦(

  .٢٤١باب (لوم) ص 

  . ٤٥سورة الحج، اآلیة:   ) ٧٦٧(



  . )٧٦٩(َوآَوْیَناُهَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعینٍ وقوله تعالى: 

ــادة میمـــه  قیـــل: (المعـــین: المـــاء الظـــاهر الجـــاري علـــى األرض، وقـــد اختلـــف فـــي زیـ

لظهـوره، مـن عانـه: إذا أدركـه بعینـه،  وأصالته، فوجه من جعله (مفعـوًال) أنـه ُمـدَرٌك بـالعین

  نحو: َرَكبه: إذا ضربه بركبته. 

  . )٧٧٠(ووجه من جعله فعیًال أنه َنفاع بظهوره وجریه على الماعون وهو المنفعة

وقــد أتمــوا فــي الیــاء؛ ألن الضــمة مــع الیــاء اخــف مــن الــواو، وٕاذا وجــدوا الضــمة علــى 

  الواو فروا منها إلى الهمزة. 

  كقول الشاعر: 

  .)٧٧١(كل دهر َقْد لبسُت أثؤبا * حتَّى اْكَتَسي الرأُس ِقَناَعًا َأْشَهَبال

والشــاهد فیــه جمــع (ثــوب) علــى (أثــؤب) الســتثقال الضــمة علــى الــواو ومــن اتــم فقــال 

  (َمْعیوب) شجعه على ذلك سكون ما قبل الیاء، فكأنها تجري مجري الصحیح. 

  عر: ومما ورد كذلك من شعر في اتمام األجوف قول الشا

  .)٧٧٢(قد كاَن َقوُمك َیْحسبوَنك سیدًا * وأخال أنك سید َمْعیونُ 

  وقول اآلخر: 

  .)٧٧٣(حتى تذكَّر بیضاٍت َوهیَّجُة * یوم الرذاذ علیه الدُّجُن َمْغیُومُ 

  والشاهد في البیت األول قوله: (معیون) حیث أتم الیاء، واألصل (معین). 

  ل (مغیم). وكذلك في البیت الثاني قوله (مغیوم) واألص

                                                                                                                                                                                          

  . ١٦٢ص ، ٣الكشاف، الزمخشري، ج  ) ٧٦٨(

  . ٥٠سورة المؤمنون، اآلیة:  ) ٧٦٩(

  . ١٩٠، ص ٣الكشاف، ج  ) ٧٧٠(

قائله هو معروف بن عبـد الـرحمن، وقیـل لحمیـد بـن ثـور، وهـو بـال نسـبه فـي أوضـح المسـالك، وهـو فـي دیـوان   ) ٧٧١(

  . ٦١حمید بن ثور لعبد العزیز المیمني، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، ص

 -هـــ١٤١٢، ١بــن مــرداس، انظــر دیوانــه، تحقیــق، یحــي الجبــوري، مؤسســة الرســالة، بیــروت، ط قائلــه العبــاس  ) ٧٧٢(

  . ٢٤٠، ص ١، والمقتضب ج٣٤٢، ص ١، وانظر األغاني، ج١٥٦م، ص ١٩٩١

  . ٥٧٦، ص ٤قائله علقمة الخمل، انظر خزانة األدب، البغدادي، ج  ) ٧٧٣(



والمعنى: في البیت األول: وأخال أنك... مصاب بالعین، والبیت الثاني: یرید: الظَّلیم 

  . )٧٧٤(وهو ذكر النعام، الرذاذ: المطر الخفیف، والدجن: إلباُس الغیِم السماء

  صوغه من الناقص:  -ج

أي  فـإن اسـم المفعـول یحـدث فیـه إعـالًال، -أي معتـل اآلخـر –إذا كان الفعل ناقصـًا 

  . )٧٧٥(ُیعلَّ كما یعلَّ الفعل المضارع المبني للمجهول

  وهذا النوع من األفعال إما أن یكون ناقصًا واویًا أو یائیًا فمن الناقص الواوي: 

  دعا: یدعو: مدعوَّ 

  غزا: یغزو: َمْغزوٌّ 

  ومن الناقص الیائي: 

  قضي: یقضي: مقضي علیه. 

  نهي: ینهي: منهي عنه 

ا) مثًال وهو ناقص واوي (َمْدعُوو) ُأدغمْت الـواو التـي هـي الم فاسم المفعول من (دع

الفعل بواو المفعول فصارت (مدعو) أما اسم المفعول من النـاقص الیـائي مـن نحـو (رمـي) 

فهــو (مرمــي) وكــان أصــله (َمْرُمــْوي)، اجتمعــت الــواو والیــاء وكانــت الســابقة ســاكنة. فقلبــت 

ـــت الیــــاء فــــي الیــــاء ثــــم  ــــت الضــــمة كســــرة لمناســــبة الیــــاء فصــــارت: الــــواو یــــاًء، وأدغمـ قلب

  . )٧٧٦((َمّرمٌي)

ومــن النــاقص المعتــل اآلخــر بــاأللف نحــو: ســعي یســعي اســم المفعــول: مســعي إلیــه 

 .   وَرعى : یرعى : َمْرِعيُّ

ــــالواو ال یحــــدث فیــــه إال  ــــا نالحــــظ أن اســــم المفعــــول مــــن المعتــــل اآلخــــر ب ومــــن هن

  . )٧٧٧(اإلدغام

                                                             

  . ٥٤١، ص ٤شرح األشموني، أللفیة ابن مالك، ج   ) ٧٧٤(

  . ٨٥التطبیق الصرفي، عبد الراجحي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان، ص ) ٧٧٥(

  . ٣٨٢، ص ٢) انظر: شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج٧٧٦(

  . ٣٢٣، ص ١) المقتضب، المبرد، ج٧٧٧(



فعـل واوي الـالم مفتـوح العـین كمـا فـي نحـو: (عـدا وقد ورد تصحیح المفعول مـن كـل 

  ودعا) فإننا نقول في المفعول منهما: 

  (معدٌو، وَمْدُعٌو) حمًال على فعل الفاعل. 

  وقیل أنه هو المختار 

  . )٧٧٨(ویجوز اإلعالل فتقول في الفعلین السابقي: (َمْعِدي وَمْدِعي)

  وقد روي بالوجهین قول الشاعر: 

  .)٧٧٩(وعادیا يَّ أنني * أن اللیث معدیًا عل ملیكةوقد علمت عرسي 

والفعل الناقص، سواء كان مفتوح العین أو مكسورها، فهو إما أن یكون واویـًا أو یائیـًا 

  أو ألفیًا.  

فأما نحو: (َرِضي) فإن اإلعالل فیه أولى من التصحیح، ألن فعله قد قلبت فیه الواو 

لمفعـول، فكـان إجـراء اسـم المفعـول علـى الفعـل یاًء في حالة بنائه للفاعل، وفي حالة بنائـه ل

  في اإلعالل أولى من مخالفته له. 

اْرِجِعـي ولهذا جاء اإلعالل فـي القـرآن الكـریم، دون التصـحیح كمـا فـي قولـه تعـالى: 

  .)٧٨١() مع كونه من الرضوانة. ولم یقل (َمْرُضوَّ )٧٨٠(ِإَلى َربِِّك َراِضَیًة مَّْرِضیَّةً 

  .)٧٨٢(ِعنَد َربِِّه َمْرِضّیاً  َوَكانَ وقوله تعالى: 

) بإثبات الواو وٕادغامها في مثیلتها.    واألصل: (َمْرُضوي)، ولغة أهل الحجاز (َمّرضوٌّ

  . )٧٨٣(قال سیبویه: (وقالوا مرضو فجاءوا به على األصل والقیاس)

                                                             

  . ٥٤٢، ص ٤) شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، ج٧٧٨(

، وأوضـح ١١٨، ص ١، والمنصـف ج٣٨٥، ص ٤والبیـت مـن شـواهد الكتـاب، ج) قائله هـو عبـد یغـوث الحـارثي: ٧٧٩(

  . ٣٣٥، ص ٣المسالك أللفیة ابن مالك، ج

  . ٢٨) سورة الفجر، اآلیة: ٧٨٠(

  . ٥٤٤، ص ٤) شرح األشموني أللفیة ابن مالك، ج٧٨١(

  . ٥٥) سورة مریم، اآلیة: ٧٨٢(

  . ٣٨٥، ص ٤) الكتاب، سیبویه، ج٧٨٣(



  . )٧٨٤(وقال الفراء (ولو أتت مرضوا كان صوابًا)

لــه: (ومرضــیًا) مفعــول مــن رضــي ویقــال وقــد فصــل أبوحیــان القــول فــي (مرضــیَّا) بقو 

) بإدغام واو مفعول في الالزم التي هي (واو) ویقال (َمْرِضـيٌّ)؛ ألنـه اجتمعـت واو  (َمْرُضوٌّ

ویــــاء وســــبقت إحــــداهما بالســــكون وقلبــــت یــــاء، فأدغمــــت الیــــاء فــــي الیــــاء، وحســــن مجــــيء 

) كون فاصلة فـي اللغـة . وقیـل إن أصـله (مرضـوا) وهـو جـائز )٧٨٥((مرضي) دون (مرضوُّ

  .)٧٨٦(غیر جائز في القرآن ألنه مخالف للمصحف

ومن الناقص الیائي كذلك (مأتیًا)، فهو اسم مفعول من الفعل (أتـي) وأصـله (َمـْأُتوي) 

  على وزن (َمْفُعول). 

اجتمعــت الــواو والیــاء فــي كلمــة وســبقت األولــى بالســكون، فقلبــت الــواو یــاءًا، وأدغمــت 

ثم قلبت الضمة التي في العین كسرة؛ لتصح الیاء فصارت  الیاء في الیاء فصارت (مأتیًا)،

  . )٧٨٧((مأتیًا)

  .)٧٨٨(ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأِتّیاً ومن ذلك قوله تعالى: 

مأتيُّ: مفعول من اإلتیان، ألن كل ما وصل إلیك فقد وصلت إلیه، وكل ما أتاك فقد 

  . )٧٨٩(أتیته

مثـل: دعـا،  -النـاقص الـواوي–بـالواو واسم المفعول مـن الفعـل الثالثـي المعتـل اآلخـر 

وســما، ودنــا، وعفــا... إلــخ. ال یحــدث فیــه ســوى اإلدغــام. فهــو ُیشــتق بــوزن مضــارعه، مــع 

  إبدال حرف المضارعة میمًا مضمومة، ثم تضعیف الحرف األخیر. 

  . )٧٩٠(َقاُلوْا َیا َصاِلُح َقْد ُكنَت ِفیَنا َمْرُجّوًا َقْبَل َهـَذاومن ذلك قوله تعالى: 

                                                             

  . ١٦٩، ص ٢ج) معاني القرآن، الفراء، ٧٨٤(

  . ١٩٨، ص ٦) البحر المحیط، أبوحیان، ج٧٨٥(

  . ٣٣٤م، ص ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١، ط٣) معاني القرآن وٕاعرابه، الزجاج، شرح وتحقیق عبدالجلیل عبد شلبي، ج٧٨٦(

 -هــــ١٤٠٩، ١) معجــم مفــردات اإلبــدال واإلعــالل فــي القــرآن الكـــریم، أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق، ط٧٨٧(

  (أنى) . م، باب ١٩٨٩

  . ٦١) سورة مریم، اآلیة: ٧٨٨(

  . ٣٣٦، ص ٣) معاني القرآن وٕاعرابه، الزجاج، ج٧٨٩(

  . ٦٢) سورة هود، اآلیة: ٧٩٠(



(ومرجــوَّا) اســم مفعــول مــن الفعــل الثالثــي رجــا یرجــو، وهــو علــى وزن مفعــول، حیــث 

  أدغمْت واو مفعول الساكنة في الم الكلمة. 

)، الـــذي أصــــله  وقـــد ورد فـــي شـــرح التصـــریح: أنـــه یجــــب اإلدغـــام فـــي نحـــو (مغـــزوُّ

  . )٧٩١((مغزوو) على وزن مفعول، واغتفر ذهاب المدة في هذا لقوة اإلدغام فیه

فالفعـــل  -كمـــا ذكرنـــا–اســـم المفعـــول مـــن الفعـــل الثالثـــي علـــى وزن مفعـــول  وصـــیاغة

  الصحیح ال تتغیر صیاغته، وذلك نحو: مكتوب، ومحمود، ومشكور... إلخ. 

بینما غیره یدخله بعض التغییر وذلك كما في الفعل المضعف، حیـث یفـك التضـعیف 

  في اسم المفعول منه، وذلك نحو: 

  همَّ: مهموم... إلخ. ردَّ: مردود، أمَّ: مأموم، 

  صوغه من المهموز والمثال: 

أما الفعل المهموز فال یتغیر فیه شيء، سواء كانت الهمزة فـاء الكلمـة نحـو: أخـذ، أم 

عینها نحو: سـأل، أم المهـا نحـو: قـرأ فـالمفعول فـي كـل منهـا: مـأخوذ، ومسـئول، ومقـروء، 

  فالهمزة في جمیعها أتت في موضعها. 

وذلـك نحـو، َوَعـَد، ویسـر، فاسـم المفعـول منهـا:  -المعتـل األول–وكذلك الفعل المثال 

ــذلك اســـم  موعـــود، ومیســـور، وذلـــك أن حـــرف العلـــة هـــو فـــاء الكلمـــة فـــي الفعـــل، وجـــاء كـ

  المفعول. 

  ثانیًا: صوغه من غیر الثالثي:

ُیصاغ اسم المفعول من غیر الثالثـي علـي لفـظ مضـارعه المبنـي للمجهـول، مـع قلـب 

  مضمومة وفتح ما قبل اآلخر. حرف المضارعة میماً 

  ُمخَرج -وذلك نحو: أخرج ُیخِرج 

  ُمْسَتَمع -استمع یستمع 

  ُمستخرج -استخرج یستخرج 

ونالحــظ أن بنــاء اســم المفعـــول مــن غیــر الثالثــي كبنـــاء اســم الفاعــل إال أن مــا قبـــل 

  الحرف األخیر یكون مفتوحًا في اسم المفعول ومكسورًا في اسم الفاعل.

                                                             

  .٧٥٩، ص ٢شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج  )٧٩١(



ویه ذلك في كتابه: (ولیس بین الفاعل والمفعول فـي جمیـع األفعـال التـي وقد ذكر سیب

لحقتها الزوائد إال الكسرة التي قبل آخـر حـرف والفتحـة، ولـیس اسـم منهـا إال والمـیم ال حقتـه 

   .)٧٩٢( أوًال مضمومة)

  * أوزان اسم المفعول من الثالثي المزید أو الرباعي المجرد:

ي المجـرد، وذلـك نحـو ُمـَدْحَرج، وُمَدْمـدم ومقنطـر. ومنـه / ُمَفْعَلل: من فعلل، الربـاع١

ـَهَواِت ِمـَن النَِّسـاِء َواْلَبِنـیَن َواْلَقَنـاِطیِر اْلُمَقْنَطـَرِة ِمـَن الــذََّهِب قولـه تعـالى:  ُزیِّـَن ِللنَّـاِس ُحـبُّ الشَّ

ــــِة َواْلَخْیــــلِ  قنطـــــر) اســــم المفعـــــول (المقنطــــرة) مــــن الفعـــــل الربــــاعي المجــــرد ( )٧٩٣(َواْلِفضَّ

  ومضارعة المبني للمجهول: "ُیقَْنَطر".

وقد اختلف علماء اللغـة فـي نونـة فقـال فریـق: إنهـا أصـلیة، ووزن "مقنطـرة" علـي ذلـك 

  .) ٧٩٤(یكون: "مفعللة"، وقیل: إنها زائدة، والوزن عي ذك "مَفْنعلة"

  .) ٧٩٥(وقیل إن (المقنطرة، مبنیة من القنطار، للنوكید، وذلك مثل قولهم ألف مؤلفة

  ومن الرباعي المجرد كذلك: َذْبَذب: ُمَذبَذب 

  .) ٧٩٦( ُمَذْبَذِبیَن َبْیَن َذِلَك َال إَِلى َهؤَُالِء وََال ِإَلى َهؤَُالءِ ومن ذلك قوله تعالى: 

  .)٧٩٧(اسم المفعول "مذبذبین" جمع ُمَذْبَذب من الفعل "ذبذب""یذبذب" بمعني تردد

ثــي المزیــد فــي أولــه همــزة وذلــك نحــو: / مفعــل: بضــم المــیم وفــتح العــین؛ مــن الثال٢

  ُمْكَرم، وُمْغَلق من أكرم وأغلق.

  و"أحصن" فهو "محصن" ومنه قوله تعالى.

                                                             

)٢٨٢ص ٤) الكتاب، سیبویه ج.  

) ١١٤) سورة آل عمران اآلیة.  

، ١لتیمي، علق علیـه: محمـد فـؤاد سـركین مكتبـة الخـانجي، مصـر، جمجاز القرآن، أبوعبیدة معمر بن المثني ا  )٧٩٤(

  .٨٨ص

  .٤١٦، ص١الكشاف، الزمخشري، ج  )٧٩٥(

  ١٤٣سورة النساء اآلیة   )٧٩٦(

  .٥٤٧، ص١الكشاف، الزمخشري، ج  )٧٩٧(



 َْواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكم )٧٩٨ (.  

، مـن الفعـل "أحصـن" والجمهـور علـي فـتح ةاسم المفعول: "المحصـنات" جمـع محصـن

ــــــزوج ُمحَصــــــنة "بــــــالفتح"؛ ألن زوجهــــــا  الصــــــاد؛ ألن المــــــراد بهــــــن ذوات األزواج، وذات ال

  أحصنها.

وما ورد في غیر هذه اآلیة من كلمة "محصنات" قد ُیقرأ بـالفتح أو بالكسـر، وكالهمـا 

  مشهور؛ فما ورد بالكسر ذلك معناه أن النساء أحصنَّ فروجهن أو أزواجهن.

  .) ٧٩٩(واج أو باإلسالموما ورد بالفتح علي أنهن ُأحِصنَّ باألز 

وقـــد ُذكـــر : أن المحصـــنات هـــن الحرائـــر وٕان لـــم یكـــنَّ متزوجـــات؛ وذلـــك ألن الحـــرة 

  .) ٨٠٠(تحصن وُتْحَصن ولیست كاألمة

  .)٨٠١(َقاَل َأْنِظْرِني ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن * َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِرینَ ومنه قوله تعالى: 

ظـر فیـه: تـدبر وتأمـل وفكـر وأنظـر الشـيء: أخـره ونظر إلـي الشـيء أبصـره بعینـه، ون

  .) ٨٠٢(وأمهله

-: أي من المؤخرین إلـي یـوم الوقـت المعلـوم، وهـو َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِرینَ وقوله: 

لــم یجــب إلــي األنظــار إلــي یــوم البعــث بعینــه، بــل أعلــم أنــه منظــور إلــي یــوم  -أي إبلــیس

  .) ٨٠٣(الوقت المعلوم

                                                             

  ).٢٤سورة النساء اآلیة (  )٧٩٨(

  .١٧٤ص ١إمالء ما من به الرحمن، العكبري، ج  )٧٩٩(

، يو حیـان األندلسـبوانظر تحفة األدیب بما في القرآن من الغریب، أ ٣٩ص ٢ج معاني القرآن وٕاعرابه الزجاج  )٨٠٠(

  (حرف الحاء). ١٠٥م، ص١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ ١تحقیق: سمیر المجذوب، المكتب اإلسالمي بیروت، ط

  ).١٥ـ ١٤سورة األعراف اآلیة (  )٨٠١(

  .٥٣٢بي، القاهرة، باب النون صمعجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، محمد إسماعیل إبراهیم، دار الفكر العر   )٨٠٢(

  .٣٢٤ص ٢معاني القرآن واعرابه، الزجاج، ج  )٨٠٣(



ـح فهـو  / ُمَفعَّل: بتشدید٣ العین ، وذلك إذا كان الفعل علي َفعَّل كما في وضَّح ُیوضِّ

ر فهو مُحضَّر وعلَّم: ُیعلِّم فهو ُمعلَّم .... الخ. ر: یُحضِّ   ُموضَّح، حضَّ

  .) ٨٠٤( َفَال َتِمیُلوا ُكلَّ اْلَمْیِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقةِ ومنه قوله تعالى:

، أي التــي ال ) ٨٠٥(تــي لیســقت مطلقــة، وال ذات بعــلاســم المفعــول: "المعلَّقــة"، وهــي ال

  .) ٨٠٦(یعاشرها زوجها وال یطلقها

  ) ٨٠٧(َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثَالثََة ُقُروءٍ وورد جمعًا من "َفعَّل" قوله تعالى: 

اســم المفعــول "المطلقــات" جمــع مطلقــة، مــن الفعــل "طلَّــق": وجــاء فــي معنــي "طلَّــق": 

  لِّقت المرأة من زوجها فهي طالق؛ أي تحللت من قید الزواج وخرجت من عصمته.طُ 

  .) ٨٠٨(ُمطلَّقات -أي الجمع  -وطلِّقها زوجها: فهي ُمطلَّقة، وهن 

/ ُمَفاَعل: بفتح العین من الفعل "فاعـل" وذلـك نحـو: َبـاَدر، الخیـُر ُیبـادُر إلیـه ُمَبـادٌر ٤

  إلیه.

  باركًا.ومنه: بارك اهللا الشيء، جعله م

   .)٨٠٩( َوَهَذا ِكتَاٌب أَْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْیَن َیَدْیهِ منه قوله تعالى: 

َل َبْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُهًدى ِلْلَعاَلِمینَ وقوله تعالى:   .)٨١٠(ِإنَّ َأوَّ

  "بارك" واسم المفعول في اآلیتین "ُمبارك" من الفعل

ومعني بارك اهللا لك وفیك وعلیك: جعلك مباركًا وفیـك الخیـر، والمبـارك: الكثیـر النفـع 

  .)٨١١(والخیر

                                                             

  .١٢٩سورة النساء اآلیة   )٨٠٤(

  لسان العرب، ابن منظور، مادة "علق".  )٨٠٥(

  .٣٥٢معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، محمد إسماعیل إبراهیم، باب العین ص  )٨٠٦(

  ).٢٢٨سورة البقرة اآلیة (  )٨٠٧(

  .٣١٤ظ واألعالم القرآنیة، باب الطاء، صمعجم األلفا  )٨٠٨(

  .٩٢سورة األنعام ، اآلیة  )٨٠٩(

  .٩٦سورة آل عمران ، اآلیة   )٨١٠(

  .٦٤معجم ألفاظ واألعالم القرآنیة ، باب الباء ، ص   )٨١١(



  / مفتعل: وذلك من افتعل نحو: اْعتَمد: َیْعَتمد فهو ُمْعَتمٌد علیه.٥

ـطر، َیْضـطُر ُمْضـَطر، والفعـل: "اضـطر"  اْرَتقَب: یرتقب: ُمْرَتقَب، ُمْنتَصر علیـه، اضَّ

َأْم َمـْن ُیِجیــُب . ومنـه قولـه تعــالى: )٨١٢(ال تــاء األفتعـال طـاء؛ لمجیئهــا بعـد الضــادفیـه ابـد

. و اْلُمْضَطرَّ ، اسم مفعول من الخماسي "اضطر" ووزنه ُمْفتَعل، )٨١٣( اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاهُ 

نَّ اْلَمـاَء َوَنبِّـْئُهْم أَ بضم المیم وفتح العین، وفیـه ابـدال التـاء طـاء. ومنـه كـذلك قولـه تعـالى: 

. و" ُمْحَتَضٌر " اسم مفعـول مـن الخماسـي "احتضـر" )٨١٤( ِقْسَمٌة َبْیَنُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحَتَضرٌ 

  .)٨١٥(ووزنه ُمْفتَعل بضم المیم وفتح العین. و "كل شرب محتضر": أي یحضره أصحابه

  / ُمْسَتْفَعل: من الفعل: "استفعَل" ُمْستفَعل.٦

  رج، فهو ُمْستَخرج.وذلك نحو: اْستَخرج: َیسْتخ

  واسْتَضعف، یستضعف، فهو ُمْسَتْضَعف

َوَمـا َلُكـْم ال تَُقـاِتُلوَن ِفـي َسـِبیِل اللَّـِه َواْلُمْسَتْضـَعِفیَن ِمـَن الرَِّجـاِل ومن ذلك قوله تعالى: 

  .)٨١٦( َوالنَِّساِء َواْلِوْلَدانِ 

  .)٨١٧( َن ِفي اْألَْرضِ َواْذُكُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِلیٌل ُمْسَتْضَعُفو وقوله تعالى: 

  اسم المفعول: "مستضعفین" جمع المستضعف ، من الفعل السداسي.

  وأضعفة: صیَّره ضعیفًا، واستضعفه: عده ضعیفًا.

عفاء العاجزون   .)٨١٨(و"المستضعفون": الضَّ

وهذه األوزان السابقة فیما یتعلق باسم المفعول من الفعل الصحیح الرباعي المجـرد أو 

  ثة "الثالثي المزید".فیما جاوز الثال

                                                             

)٢٧١، ص ٦) همع الهوامع، السیوطي، ج.  

)) ٦٢) سورة النمل.(  

)) ٢٨) سورة القمر اآلیة.(  

) ٢٤٢آن، الراغب األصفهاني، كتاب الحاء ص) مفردات ألفاظ القر.  

)) ٧٥) سورة النساء اآلیة.(  

)) ٢٦) سورة األنفال اآلیة.(  

)٣٠٤) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، باب الضاد، ص.  



  أما بالنسبة لصیاغة اسم المفعول من األفعال المتلة المزیدة فعلي النحو التالي:

أوًال: المثــال: ُیصــاغ اســم المفعــول مــن الفعــل المعتــل المزیــد "المثــال" علــي "مفتعــل"، 

  َسر"وذلك من نحو: اتَّحد، واتَّقد، واتَّسر فاسم المفعول "ُمتََّحد" و"ُمتَقد" و"ُمتَّ 

واألصــل: أْو تحــد واســم المفعــول "ُمْوَتخــد"، و أو تَقــَد واســم المفعــول "ُمْوتَقــد" وایتســـر 

  واسم المفعول "ُمْیتَسر"

. إذا كانــت واوًا أو یــاًء أبــدلت تــاء، ثــم أدغمــت التــاء فــي )٨١٩(وذلــك ألن فــاء األفتعــال

ألن التـاء حـرف جلـد ال التاء. وٕانما أبدلوا الفاء تاء؛ حتي ال تتأثر بحركات ما قبلها؛ وذلـك 

  .)٨٢٠(یتغیر لما قبلة

  ثانیًا: األجوف: یصاغ اسم المفعول من األجوف المزید علي األوزان التالیة:

/ ُمْفَعــل: ویــأتي مــن صــیغة "َأُفعــل"، ویكــون مثــل مضــارعه وذلــك نحــو: أطــاع فهــو ١

َطـْوع": ، ُمطَاع، أصله "ُمَؤْطـَوع" حـذفت الهمـزة حمـًال علـي حـذفها فـي المضـارع، فصـار "مُ 

  .)٨٢١(تحركت الواو في األصل وانفتح ما قبلها في اللفظ فقلبت ألفاً 

. ومطـاع: اسـم مفعـول مـن الربـاعي أطـاع، )٨٢٢(ُمَطاٍع َثمَّ َأِمـینٍ ومنه قوله تعالى: 

وزنـــه (ُمْفعـــل) تحركـــت الطـــاء بـــالفتح بنقـــل حركـــة الـــواو ثـــم قلبـــت الـــواو الفـــًا، ألن مـــا قبلهـــا 

ال في مضارع "أفعل": "ُیؤْفَعل"؛ ذلك ألن أحرف الماضي توجـد . واألصل أن یق)٨٢٣(مفتوح

  في المضارع بعد زیارة حرف المضارعة.

، وحمل علي ذلك ـ ةوقد حذفت الهمزة في المضارع لئال تجتمع همزتان في كلمة احد

حذفها من المضارع ـ حذفها من اسم الفاعل واسم المفعول ـ ومـا ورد مـن ذلـك بـالهمزة فهـو 

  ورد في ذلك.َصرورة. و 

                                                             

).االفتعال هو كل ما صیغ من أفضل من مشتقات (  

)كـأن سـیبویه قـد قصـد بــ "جلـد" الحـرف . و ٢٧١، ص٦، همـع الهوامـع، السـیوطي، ج٤٧٨) الكتاب، سیبویه، ج، ص

ـل الحركـات وقبـول اإلدغـام؛ فـال ُیقلـب الصـحیح حـرف علـه،  الصحیح من حیث الثبات وعدم الحـذف والقلـب، وتحمُّ

  كما أن الصحیح یتحمل الحركات ولیس كذلك حرف العلة.

)٤١٢، ص٢، وانظر الكتاب، ج١٧٦) معجم مفردات اإلبدال واإلعالل باب الطاء، ص.  

)( ) ٢١سورة التكویر اآلیة.(  

) ٢١٦ص  ١٣) الجدول في إعراب القرآن ، ج.  



  .)٨٢٤(وحذف همز أفعل استمر في * مضارع وبنیتي متصف

  (وٕانه أهٌل ألْن ُیؤْكرما) * ونحوه لالضطرار تمِّما

/ ُمْفَتعــل: واســم المفعــول بهــذا الــوزن بــأتي مــن صــیغة "افتعــل" وذلــك نحــو: اختــال، ٢

  واحتال، واختار .... الخ

عـل فـي اللفـظ. واأللـف فـي نحـو وهـو ـ أي اسـم المفعـول ـ بهـذا الـوزن مسـاو السـم الفا

  (مختال، ومحتال ...) منقلبة عن یاء؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.

فإن كانت حركتها كسرة "مختیل" فهو اسم فاعـل، وٕان كانـت فتحـة "مختیـل" فهـو اسـم 

  .)٨٢٥(مفعول

وما جاء من نحو "مختار" اسم مفعول، فإنه ُبفـرَّق بینـه وبـین اسـم الفاعـل عـن طریـق 

  والسیاق. االستعمال

  وذلك نحو: كل ِمنَّا مختاٌر ألفعاله           اسم فاعل 

  أنت مختاٌر للعمل               اسم مفعول           

/ ُمْنفعـــل: وذلـــك نحـــو: انقـــاد فهـــو ُمنقـــاد، واألصـــل: ُمْنَقیـــد وهـــذا أیضـــًا شـــبیه باســـم ٣

  الفاعل، وال یفرق بینهما إال عن طریق اإلستعمال.

ــن ٤ الفعـــل "اســــتفعل" وذلــــك نحـــو "اســــتعان" الـــذي أصــــله: "اســــتعون"، / مســـتفعل: مــ

والمسـتعان  أصــله: "الُمْســَتْعَون" نقلــت حركـة الــواو إلــى العــین، ثـم قلبــت الــواو ألفــًا، لتحركهــا 

  .)٨٢٦(وانفتاح ما قبلها

  .)٨٢٧( َفَصْبٌر َجِمیٌل َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ ومنه قوله تعالى: 

  .)٨٢٨(ن فالنًا یستعینه: طلب منه العون، فهو ُمْسَتعاٌن بهواستعا

  أما أوزان الناقص كما یلي:

  / ُمْفعل: وذلك نحو: ُمْلقي، وُمْعطَي .١
                                                             

)٢١٦٥، ص٤) شرح الكافیة الشافیة، ابن مالك، ج.  

)٣٤٦، ص١) الخصائص، ابن جني، ج.  

)١٩٧) معجم مفردات اإلبدال واإلعالل، ص.  

)) ١٨) سورة یوسف ، اآلیة . (  

) "٣٦٤ص) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة "عون.  



  / ُمَفعَّل: وذك نحو ُمَسمَّي.٢

  .)٨٢٩(یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلي أجل مسمى فاكتبوهومنه قوله تعالى:

" وأصـلة "ُمَسـمَّو" تطرفـت الـواو فـي اسـم علـي اسم المفعول "مسـمّي" مـن ا لفعـل "سـميَّ

  .)٨٣٠(اكثر من ثالثة أحرف فُقلبْت یاًء، ثم َتحَّركت الیاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً 

  / ُمَفاَعل:٣

  وذلك نحو: َناَدْیتُه فهو ُمَناَدَي.

  .)٨٣١(/ُمْستَْفَعل: نحو: اْسَتْدَعیُته فهو ُمْسَتْدَعي٤

                                                             

)) ٢٨٢) سورة البقرة اآلیة.(  

)٤، الجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن وصـــرفة، المجلـــد الثـــاني، ج١١٨، ص١) إمـــالء مـــا مـــن بـــه الـــرحمن، العبكـــري، ج ،

  .٨٠ص

) ،٢٦٤م ص١٩٩٢) الطریف في علم التصریف، عبد اهللا محمد األسطي، كلیة الدعوة اإلسالمیة طرابلس.  



  المبحث الثاني

  مال اسم المفعول وإضافتهإع

  أوًال: إعماله:

. فیرفع المفعول به علي أنه نائب )٨٣٢(یعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول

  فاعل.

ویجري على اسم المفعول ما یجري على اسم الفاعـل مـن االقتـران "بـأل" وعدمـه؛ فـإن 

  درسة، جاء المضروُب أبوهكان مقترنًا "بأل" عمل مطلقًا، وذلك نحو: جاء األستاُذ المفهوُم 

  نائب فاعل مرفوع به.

  أما إن كان مجردًا من "أل" فإنه یعمل بالشروط اآلتیة:

  * أن یكون للحال أو االستقبال ال للماضي.

* أن یكون معتمدًا على واحد من اآلتي:

االستفهام: نحو: أمفهوُم هذا الدرس؟ ف(مفهـوم) اسـم مفعـول اعتمـد علـى همـزة  - ١

  وهو خاٍل من أداة التعریف وهو عامل في نائب الفاعل "اسم اإلشارة". االستفهام:

النفــي: نحــو: مــا ُمْحتَــرٌم اإلنســان المهمــُل، "اإلنســان" نائــب فاعــل مرفــوع باســم  - ٢

المفعول "محترم"؛ وذلك العتماده علي النفي.

بتـــداء: نحـــو: الصـــادُق مســـمٌو كالمـــه، مســـموع اســـم مفعـــول مجـــرد مـــن أداة اال - ٣

عریف معتمد علي المبتدأ؛ لذا رفع نائب الفاعل "كالمه".الت

الوصف: وذلك نحو: استمعت إلي خطبة منسـقٍة كلماُتهـا "منسـقة" اسـم مفعـول،  - ٤

نعت لخطبة، فاعتمد علي موصوف؛ لذا رفع نائب الفاعل "كلمات".

الحال: وذلك نحو: صاحبُت الصـدیق مهـذبًا خلقـة، "مهـذبًا" اسـم مفعـول، حـال،  - ٥

فاعتمد على صاحب الحال لذلك رفع نائب الفاعل "خلق".

                                                             

)١١٨، ص٢) المقتضب، المبرد، ج.  



  كذلك من شروط إعمال اسم المفعول: 

  رًا.غ* أال یكون مص

* أال یكون موصوفًا.

إذن فهو یعمل فعله المني للمجهول، فیرفع المفعول به علـي أنـه نائـب فاعـل بشـروط 

  اسم الفاعل.

  وٕالي ذلك أشار ابن مالك قائًال:

ر ال   سم فاعِل * ُیعطي اسم مفعوٍل بال َتفاُصلِ وكل ما ُقرِّ

ومن شروط إعماله أیضًا، أال یحـول عـن وزنـه األصـلي وقـد ورد (وینـوب فـي الداللـة 

. ســیأتي ذلــك فــي )٨٣٣( ال العمــل عــن مفعــول بقلــٍة َفْعــل، وَفَعــل، وُفْعلــه،، وبكثــرة فعیــل ...)

  المبحث الثالث من هذا الفصل.

 - یعمل عمل مضارعة المبني للمجهول ـ كما ذكرنا فإذا استوفي شروط إعماله، فإنه 

  من نحو: هذا مضروب أخوه.

ــك عنــــدما یكـــون المضــــارع مـــن األفعــــال التـــي تنصــــب مفعـــًال واحــــدًا قبـــل البنــــاء  وذلـ

  للمجهول.

أمــا إذا كــان المضــارع مــن األفعــال التــي تنصــب مفعــولین أو أكثــر، ثــم حــذف فاعلــه، 

عنــه، حیــث یصــبح مرفوعــًا مثلــه، ویبقــي المفعــول فــإن أحــد المفعــولین أو المفعــوالت ینــوب 

الثـاني والثالـث منصـوبًا ، أي إذا كـان اسـم المفعـول مصـوغًا مـن متعـد إلـي أكثـر مـن واحــد 

  فإنه یرفع واحدًا من المفعوالت، وینصب ما سواه وجوبًا.

وقد ورد في حاشیة الصبان: أّن عمـل اسـم المفعـول إن كـان متعـدیًا لواحـد رفعـة ـ أي 

  ذا الواحد ـ وٕان كان متعدیًا الثنین أو ثالثة رفع واحدًا منها بالنیابة وتصب ما سواه.رفع ه

فاألول: محو: زید مضروب أبوه، فزید، مبتدأ، ومضروب، خبره ، وأبوه، نائـب فاعـل 

  .)٨٣٤(رفع بالنیابة

                                                             

) تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصـــد، ابــن مالــك، تحقیـــق: محمــد كامــل بركــات دار الكتـــاب العربــي للطباعــة والنشـــر (

  .١٣٨م، ص١٩٦٧ط

)٣٠٦، ص٢) حاشیة الصیان علي شرح األشموني ج.  



والثـــاني: (كــــالُمْعطي كفافــــًا یكتفـــي)، فـــــ"الُمْعطي" مبتــــدأ، وأل فیـــه (موصــــول) صــــلته 

: وفیه ضمیر یعـود إلـي "أل" مرفـوع المحـل بالنیابـة، وهـو المفعـول األول. و"كفافـاً" "معطي"

  المفعول الثاني و"یكفتي" خبر المبتدأ ونحو: 

  هل الكظنون العوم نافعًا؟ وٕالى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

  فهو كفِعل صیَغ للمفعوِل في * َمْعَناه كالُمعِطي َكفافًا َیْكتَفي

  یٌد ُمْعِلٌم أبوه ُعَمرًا قائمًا؟والثالث: نحو أز 

و"زید" مبتدأ، و"معلم" خبره و"أبوه" رفع بالنیابة، وهو المفعـول األول و"عمـرًا" المفعـول 

  .)٨٣٥(الثاني، و"قائمًا" المفعول الثالث

َوإِْن َیـــْأُتوُكْم وعمــل اســـم المفعــول مـــن الفعــل المتعـــدي بنفســه كمـــا فــي قولـــه تعــالى: 

ٌم َعَلْیُكْم ِإْخرَاُجُهمْ ُأَساَرى تَُفاُدوُهْم  . اسم المفعـول "ُمحـرَّم": خبـر المبتـدأ "هـو" )٨٣٦( َوُهَو ُمَحرَّ

  .)٨٣٧( و"إخراجهم" نائب فاعل مرفوع بمحرم.

  .)٨٣٨( َذِلَك َیْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّاُس وقوله تعالى: 

مــع لــه (فالنــاس) رفــع باســم المفعــول الــذي هــو "مجمــوٌع" كمــا یُرفــع بفعلــه إذا قلــت "ُیجْ 

  .)٨٣٩(الناُس"

  .)٨٤٠( َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َلُهُم اْألَْبَوابُ وقوله تعالى: 

  وفي رفع كلمة "األبواب" ثالثة أوجه:

أنهــا نائــب فاعــل مفتحــُة والعائــد محــذوف، أي مفتحــٌة لهــم األبــواب منهــا فحــذفت  - ١

. أي لهم.)٨٤١( َفِإنَّ اْلَجِحیَم ِهَي اْلَمْأَوىكما حذفه في قوله تعالى: 

                                                             

)٣٠٦، ص٢) حاشیة الصبان علي شرح األشموني، ج.  

)) ٨٥) سورة البقرة اآلیة.(  

)،هـ ١٤٠٨، الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، بیروت، ط١محي الدین الدرویش، مجلد ) إعراب القرآن وبیانه

  .٤٩، ص١، وٕامالء مامن به الرحمن العكبري ج١٣٩م، ص١٩٨٨ـ

)) ١٠٣) سورة هود اآلیة.(  

)٤٢٧، ص٢) الكشاف، الزمخشري، ج.  

) ٥٠) سورة (ص) اآلیة.  

)) ٣٩) سورة النازعات اآلیة.(  



أنها بـدل مـن الضـمیر فـي "مفتحـة" وهـو ضـمیر الجنـات، واألبـواب غیـر أجنبـي  - ٢

َوُفِتَحـِت منها؛ ألنها من الجنة، تقـول: فتحـت الجنـة وأنـت تریـد أبوابهـا. ومنـه قولـه تعـالى: 

.)٨٤٢( السََّماُء َفَكاَنْت َأْبَواًبا

م عــوض عــن الهــاء العائــدة، وهــو والقــول الثالــث مثــل األول، إال أن األلــف والــال - ٣

  .)٨٤٣(قول  الكوفیین

  والراجح هو القول األول وهو أن اسم المفعول "مفتحة" قد عمل الرفع في "األبواب".

  .)٨٤٤(وهذا قول جمهور النحوبین

ِصـَراَط * أما عمـل اسـم المفعـول مـن الفعـل المتعـدي بغیـره، ففـي مثـل قولـه تعـالى: 

الِّینَ  الَِّذیَن َأْنَعْمَت َعَلْیِهمْ  . اسم المفعـول (المغضـوب) )٨٤٥( َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلْیِهْم َوَال الضَّ

معتمــدًا علـي الــالم بمعنـي الــذي وعلــیهم  همـن الفعــل الـالزم (غضــب)، وقـد عمــل عمــل فعلـ

  .)٨٤٦(جار و مجرور في محل رفع نائب فاعل. فالتقدیر: غیر الذین غضب علیهم 

یـــق المغضـــوب، وال ضـــمیر فـــي المغضـــوب، لقیـــام وفـــي التبیـــان: (التقـــدیر: غیـــر الفر 

  .)٨٤٧( الجار والمجرور مقام الفاعل)

  ثانیًا: إضافة اسم المفعول:

اســم المفعــول كاســم الفاعــل فــي جمیــع أحكامــة إال أنــه ینفــرد عنــه فــي جــواز اإلضــافة 

  إلي مرفوعه، أما اسم الفاعل فال ُیضاف إلي مرفوعه.

  یقول ابن مالك.

  

  

                                                             

)١٩نبأ اآلیة () سورة ال.(  

)٢١١، ص٢) إمالء ما من به الرحمن، العكبري، ج.  

)٤٠٥، ص٧) تفسیر البحر المحیط، ج.  

)) ٧) سورة الفاتحة اآلیة.(  

)٣٣) إعراب ثالثین سورة من القرآن، ابن خالویه، ص.  

)یـة، عیسـي البـابي الحلبـي ) التبیان في إعراب القـرآن، العكبـري، تحقیـق علـي محمـد البجـاوي دار إحیـاء الكتـب العرب

  .١٠، ص١وشركاه ج



  

  ُمْرَتفْع * معني كـ (محموُد المقاصد الَوِرع) وقد یضاُف ذا إلي اسمٍ 

أصــله: الــورُع محمــودٌة مقاصــدُه، فمقاصــده رفــع بـــ(محمود) علــي النیابــة فحــول إلــي: 

  .)٨٤٨( الورع محمود المقاصد (بالنصب) ثم حول إلي: محمٌود المقاصَد (بالجر)

لمعنـي ومعني ذلك أنه تجوز إضافة اسم المفعول إلـي مرفوعـة معنـي؛ أي مـن جهـة ا

  لكونه نائب فاعل قبل اإلضافة.

وتفصـــیل ذلـــك: أن اســـم المفعـــول قـــد انفـــرد عـــن اســـم الفاعـــل بجـــواز اإلضـــافة إلــــي 

  مرفوعه.

أما اسم الفاعل إذا كان غیر متعد وُقصد ثبوت معناه عومل معاملة الصفة المشبهة، 

وجـره، علـي وساغت إضافته إلي مرفوعه، وذلك نحو: (زیـد قـائُم األُب) یرفـع األب ونصـبة 

  حد "حسن الوجه".

وٕان كــان متعــدیًا لواحــد فكــذلك عنــد ابــن مالــك بشــرط أمــن اللــبس،أي التبــاس اإلضــافة 

للفاعــل باإلضــافة للمفعــول، والجمهــور علــي المنــع، وٕان كــان متعــدیًا ألكثــر لــم یجــز الحاقــُة 

  بالصفة المشبهة.

ـــذي یـــراعـــأمـــا اســـم المف د بـــه معنـــي ول الـــذي یجـــري مجـــري الصـــفة المشـــبهة؛ وهـــو ال

الثبوت، فإنه یرفع السببي على الفاعلیة كما هو حال الصفة المشبهة مع مرفوعها: ال علي 

  النیابة عن الفاعل كما هو حال اسم المفعول؛ الذي ُیراد به معني الحدوث.

كما یجوز فیـه ـ أي اسـم المفعـول الجـاري مجـري الصـفة المشـبهة ـ مـع الرفـع النصـب 

  .)٨٤٩(ه إن كان معرفة، وعلي التمییز إن كان نكرةعلي التشبیه بالمفعول ب

  ومما ورد من إضافة اسم المفعول في القرآن الكریم:

َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قَْبِلَك ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنِذیٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَهـا ِإنَّـا َوَجـْدَنا قوله تعالى: 

  .)٨٥٠( ثَاِرِهْم ُمْقَتُدونَ آَباَءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوإِنَّا َعَلى آ

                                                             

)٣٠٦، ص٢) حاشیة الصبان علي شرح األشموني، ج.  

)٣٠٨ـ  ٣٠٧، ص٢) المصدر نفسه، ج.  

)) ٢٣) سورة الزخرف اآلیة.(  



  اسم المفعول: مترفوها.

مترفــو: فاعــل مرفــوع وعالمــة رفعــة الــواو، وقــد حــذفت النــون لإلضــافة. و"هــا" ضــمیر 

  .)٨٥١(متصل مبني علي السكون في محل جر باإلضافة

  .)٨٥٢( وٕاذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیهاوقوله تعالى: 

ل من الرباعي "أترف" وهـو مفعـول بـه منصـوب وعالمـة النصـب "مترفیها": اسم مفعو 

  .)٨٥٣(الیاء والهاء ضمیر مضاف إلیه

  .)٨٥٤( َحتَّى ِإَذا َأَخْذَنا ُمْتَرِفیِهْم ِباْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم َیْجَأُرونَ وقوله تعالى: 

ــَرِفیِهْم) مفعــول بــه منصــوب وعالمــة نصــبه الیــاء و (هــم) ضــمیر  اســم المفعــول: (ُمْت

  .)٨٥٥( بین في محل جر باإلضافةالغائ

  ومما جاء من ذلك مرفوعًا:

  قول الشاعر:

  .)٨٥٦(بثوٍب ودیناٍر وَشاة وِدْرَهم * فهل أنَت مرفوٌع بما ههنا رأُس 

"مرفوع": اسم مفعول متعد إلي واحد، أجري مجري الصـفة المشـبهة ورفـع "رأس" بعـده 

  .مع احتسابه خالیًا من الضمیر، والتقدیر: مرفوع رأس منك

  ومما جاء منصوبًا قول الشاعر

  .)٨٥٧(لو ُصْنَت َطْرَفك لم ُتَرْع ِبِصَفاِتها * لمَّا َبدْت َمْجلَّوٌة وجَناِتها

"مجلوله" اسم مفعول أجري مجري الصفة المشبهة، فنصب المفعول "وجنات" وعالمة 

  الرفع هي الكسرة؛ ألنها جمع مؤنث سالم.

                                                             

) ، اإلعــراب المفصــل لكتــاب اهللا المرتــل، بهجــت عبــد الواحــد صــالح، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، عمــان (

  .٤٣٩(د.ت)، ص ٢ط ١٠األردن، ج

)) ١٦) سورة اإلسراء اآلیة.(  

)٢١ص ١٥ج ٨) الجدول في إعراب القرآن وحرفة، محمود صافي المجلد  

)) ٢٣) سورة المؤمنون اآلیة.(  

)٤٠٥ص ٧) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل ج.  

)٩٦ص ٣شرح التسهیل ج ٧٢) البیت قائلة مجهول، شرح التصریح، ج ص.  

)٧٢ص ٢شرح التصریح ج ١٠٥ص ٣: عمرو بن لجأ التمیمي، شرح التسهیل ج) قائلة  



  ومما جاء مجرورًا قول الشاعر:

  .)٨٥٨(لقائي اْلجوُن مغروُر َنْفسه * َفلَّما رآني اْرتَاَع َثمَّت َعرَّدانمنَّي 

* مغرور اسم مفعول أجري مجـري الصـفة المشـبهة، وأضـیف إلـي معمولـة المضـاف 

  إلي ضمیر الموصوف وهو قوله "نفسه".

ویشترط في إضافة اسم المفعول إلـى مرفوعـه، أن یكـون علـي وزنـه األصـلي وهـو أن 

ثــي علـــي زنــه مفعـــول، أو یكــون علـــى زنــه مضـــارعه مــع إبـــدال أولــه میمـــًا یكــون مـــن الثال

  مضمومة.

فإن كان على غیر ذلك بأن كان على زنة فعیل مثًال لم َیجـز عنـد الجمهـور إضـافته 

  .)٨٥٩(إلي مرفوعه، فال یقال: مررُت برجٍل كحیٍل عینه، وال قتیٍل أبیه

  وقد أجازه ابن عصفور حیث ذكر في مقربه:

عـــول ومـــا كـــان مـــن الصـــفات بمعنـــاه، حكمـــه بـــالنظر إلـــي مـــا یطلبـــة مـــن "واســـم المف

  .)٨٦٠(المعموالت حكم الفعل المبني للمفعول"

وأري أن ال غضاضة في أن یعمل عمل اسـم المفعـول مـا جـاء بمعنـاه مـن الصـفات؛ 

  وذلك لوروده عن العرب.

  ثالثًا: التثنیة والجمع في اسم المفعول:

مجموعًا جمعًا سالمًا أو جمع تكسیر، عمل عمل فعله إذا كان اسم المفعول مثني أو 

  المبني للمجهول.

وقـد ورد فـي ذلــك: (وتقـول فــي التثنیـة: هــذان مضـروبان ومــررت بـرجلین مضــروبین، 

  .)٨٦١( ففي مضروب ضمیر مستمر وهو ضمیر الفاعل واأللف والیاء عالمة التثنیة)

                                                             

)الجون: علم شخص، وهو فاعل "تمني" ویطلق علي األبیض واألسود، ٧٢ص ٢) قائلة مجهول، شرح التصریح ج ،

  عرد: فر وهرب.

)١٠٥٣ص  ٢وشرح الشافیة الكافیة بن مالك ج ٣٢٢ص ٣) أوضح المالك إلي ألفیه ابن مالك ج  

  .٨١ص ١المقرب ابن عصفور ج )3(

)٨١) شرح المفصل، ج، ص.  



  ومما ورد ف القرآن من اسم المفعول المثني والمجموع:

  .)٨٦٢( َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاتٍ قوله تعالى: 

" َمْعُروَشاٍت " جمع معروشـة، مؤنـث معـروش، وهـو اسـم مفعـول مـن عـرش الثالثـي، 

  .)٨٦٣(علي وزن مفعول

  . وفیها ضمیر مستمر نائب فاعل.)٨٦٤(ومعروشات: صفة "لجنات" منصوبة مثلها

  .)٨٦٥( َبْل َیَداُه َمْبُسوَطتَاِن ُیْنِفُق َكْیَف َیَشاءُ وقوله تعالى: 

"مبسوطتان" اسم مفعـول مثنـي مبسـوطة، مـن بسـط الثالثـي، ویـداه مبتـدأ ومبسـوطتان 

  . وفیه الضمیر المستتر في محل رفع نائب فاعل.)٨٦٦(خبر

  .)٨٦٧( ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ وقوله تعالى: 

محذوف تقدیره هم و"مكرمون" اسم مفعول جمع "ُمْكَرم" وهي صفة و عباد خبر مبتدأ 

  .)٨٦٨(لعباد مرفوعة، وعالمة رفعها الواو ألنها جمع مذكر سالم

  .)٨٦٩( َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْیِري َألَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنینَ وقوله تعالى: 

  مفعول. و"المسجونین" اسم مفعول جمع "المسجون" علي وزن

ــن  ــو "مــ و"مــــن المســــجونین" مفعــــول ثــــان عاملــــه "أجعلنــــك"، متعلــــق بمحــــذوف أو هــ

المسـجونین" جــار و مجــرور متعلــق "باجعلتــك" وعالمــة جــر االســم الیــاء؛ ألنــه جمــع مــذكر 

  .)٨٧٠(سالم

                                                             

)) ١٤١) سورة األنعام اآلیة.(  

)٣٠٥ص ٤) الجدول في اإلعراب القرآن وصرفة وبیانه، محمود صافي ج  

)٣٣٩ص ٣) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل بهجت عبد الواحد صالح، ج  

)) ٦٤) سورة المائدة اآلیة(  

)٥١٧ص ٢یانه، محي الدین الدرویش، ج) إعراب القرآن وب  

)) ٢٦) سورة األنبیاء اآلیة.(  

)٢٠٤ص ٢) اإلعراب المفصل، ج.  

)) ٢٩) سورة الشعراء اآلیة.(  

)١٧٩ص ٨وانظر اإلعراب المفصل ج ٦٦ص ١٠) الجدول في إعراب القرآن وصرفة وبیانه ج.  



  .)٨٧١( َقاُلوا َربَُّنا َیْعَلُم ِإنَّا ِإَلْیُكْم َلُمْرَسُلونَ وقوله تعالى: 

" وهــو خبــر إن مرفــوع وعالمــة رفعــة الــواو؛ ألنــه جمــع مــذكر اســم المفعــول "مرســلون

سالم؛ والالم في "لمرسلون" كأنها واقعة في جواب القسم الذي جاء في الجملة األسمیة "ربنا 

  .)٨٧٢(یعلم"؛ وذلك ألن هذا القول جار مجري القسم في التوكید مثل: شهد اهللا ـ وعلم اهللا

  .)٨٧٣( ُصوَراٌت ِفي اْلِخَیامِ ُحوٌر َمقْ ومما جاء كذلك قوله تعالى: 

ــورة أي: مخــــدرة،  "مقصــــورات": ُقِصــــرن فــــي خــــدورهن، یقــــال: امــــرأة قصــــورة ومقصــ

  وقصرته: أي: جعلته في قصر.

  و"مقصورات" جمع مقصورة، بوزن مفعولة، و "مقصورات"

  .)٨٧٤(نعت "لحور"، "وفي الخیام" متعلق بمقصورات

  .)٨٧٥( بِِّهْم َیْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبونَ َكالَّ ِإنَُّهْم َعْن رَ وجاء قوله تعالى: 

"محجوبون" جمع محجوب اسم مفعـول مـن الثالثـي علـي وزن مفعـول و"لمحجوبـون": 

الالم الم التوكید. المزحلقة، و"محجوبـون": خبـر إن مرفـوع وعالمـة رفعـة الـواو جمـع مـذكر 

  .)٨٧٦(سالم

لقــرآن الكــریم وعنــد وهنــاك أمثلــة ونمــاذج كثیــرة الســم المفعــول المثنــي والمجمــوع فــي ا

إرادة جمع اسم المفعول یفضل الجمـع السـالم بنوعیـه علـى جمـع التكسـیر السـم المفعـول إال 

  نادرًا مثل: ملعون: ومالعین ومیمون ومیامین.

أمــا القــرآن الكــریم فلــم یــرد فیــه إال الجمــع الســالم؛ وذلــك أن الجمــع الســالم أكثــر داللــه 

  تق منه.علي الوصف، المستفاد من فعله الذي اش

وقــد جــاء فــي كتــاب شــذا العــرف: أن كــل مــا یجــري علــي الفعــل مــن اســمي الفاعــل 

والمفعــول، وأولــه مــیم فبابــه التصــحیح ـ أي جمــع التصــحیح الســالم ـ وال یجمــع تكســیر؛ 

  .)٨٧٧(لمشابهته الفعل لفظًا ومعني

                                                             

)) ١٦) سورة یس اآلیة.(  

)٤٣٩ص ٩) اإلعراب المفصل ج.  

)٧٢ورة الرحمن اآلیة () س.(  

)٤٢٠ص ٩، وانظر إعراب القرآن وبیانه، الدرویش، ج٦٧٣) المفردات، الراغب األصفهاني، (قصر) ص.  

)) ١٥) سورة المطففین اآلیة . (  

)٣٧٩ص ١٢) اإلعراب المفصل ج.  

)٣١٦ص ٣وانظر شرح المفصل ح ١٤٦) شذا العرف في فن الصرف، الحمالوي ص.  



 وهذا من دالئل اإلعجاز فـي القـرآن الكـریم، حیـث ینتفـي التـرادف مـثًال بـین (مسـاجین

  ومسجونین) وكالهما جمع مسجون.

السـالم: (قـال لـئن  هوقد جاء في قوله تعالى حكایة عن موقف فرعون مع موسي علیـ

. والــالم فـــي (المســجونین) لعهـــد، أي ) ٨٧٨( اتخــذت إلهـــا غیــري ألجعلنـــك مــن المســـجونین)

  المسجون المعهود بوصفه المعروف من حین التصنیف واإلهانة وسوء المعاملة. 

رعــون لجــأ إلــى التهدیــد: أي ألجعلنــك مــن المســجونین الــذین عرفــت حــالهم وذلــك أن ف

  .) ٨٧٩(في سجوني، فأنه كان یطرحهم في هوة عمیقة حتى یموتوا

  وقد وردت ألفاظ في جمع اسم المفعول فجاءت مكسرة وذلك ُیحفظ وال یقاس علیه.

شــــؤوم فقــــالوا :"ملعــــون" و"مالعــــین" و"میمــــون" "ومیــــامین" و"مكســــور" و"مكاســــیر" وم

و"مشائیم" وذلك كأنهم شبهوه باالسم الـذي علـي خمسـه أحـرف ورابعـه حـرف مـد ولـین نحـو 

  .) ٨٨٠("بهلول وبها لیل" وكل ذلك شاذ في اسم المفعول

  ومما جاء في ذلك شعرًا قوله:

  . )٨٨١(مشائیُم لیسوا ُمْصلحین عشیرةً * وال َناعٌب إال ِبْبْین ُغرَاُبها

  وعًا جمع تكسیر وهذا شاذ.وشاهده إیراد اسم المفعول مجم

  وقد أجاز مجمع اللغة العربیة بالقاهرة التكسیر في اسمي الفاعل والمفعول.

  حیث جاء قرار المجمع كما یلي:

(یجوز في الكلمات المبـدوءة بمـیم زائـدة علـي صـیغة اسـم الفاعـل أو اسـم المفعـول أن 

ن نظائرهمـا فـي فصـیح تجمع علي زنه (مفاعل) أو مفاعیل) وشبهها حمًال علي ما جـاء مـ

  .)٨٨٢(الكالم

                                                             

).٣٠اآلیة (سورة الشعراء )٨٧٨(

م، ١١٩٥٤ط ١أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروفة بتفسیر البیضاوي (محمد بن عبد اهللا) دار صادر بیـروت، ج)٨٧٩(

.٤٨٧ص

.٣١٨ص  ٣شرح المفصل، ابن یعیش ج)٨٨٠(

)٣١٤ص ١٢ولســان العــرب ج ١٦٥ص ١، والكتــاب ج١٥٨ص ٤) البیــت األخــوص الربــاحي فــي خزانــة األدب ج 

  .٣٤٧ص ٢واألشباه والنظائر ج ٢/٣٥٤بال نسبة في الخصائص  مادة (شأم) وهو

.٣٣ص ٢في أصول اللغة، منشورات مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ج)٨٨٢(



  المبحث الثالث

  تقارض الصيغ

  ما جاء من الصیغ بمعنى مفعول:  -أ

  اسم المفعول هو اسم الدال على الذات لتي وقع علیها الحدث.  سبق أن ذكرنا أنّ 

وقیاسه من الثالثي أن یكون عل وزن مفعول. على أنه قد تكون صیغة اسم المفعول 

مجرد على غیر  (مفعول)؛ حیث وردت صیغ أخرى غیر قیاسیة، دلت من الفعل الثالثي ال

  علیه. 

  وهذه الصیغ هي: 

فعیل: لقد اختلف العلماء في نیابة (فعیل) عن (مفعول)، وقیل عن بنـاء (فعیـل)  -١

  بمعنى، مع كثرته ت غیر مقیس، وٕانما مرجعه إلى السماع. 

عرب، وعلى كثرته لم یقـس حیث ورد: أن مجئ فعیل بمعنى مفعول كثیر في لسان ال

  . وأشار ابن مالك إلى ذلك   (بقوله): )٨٨٣(علیه بإجماع، خالفًا لبعضهم

  وناب نقًال عنه ذو فعیُل * نحو: فتاٌة أو فتًى كحیلُ 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أن ذلك مقیس في كل فعل لیس له (فعیل) بمعنى فاعل، 

، جریح بمعنـى (جـارح) وال قتیـل بمعنـى وذلك نحو: جریح، وأسیر، وقتیل... الخ. فال تقول

(قاتــل) وال أســیر بمعنــى  (أســیر). وعلــى ذلــك فنیابــة (فعیــل) عــن (مفعــول) قیاســه. أمــا إذا 

كـان للفعــل (فعیـل) بمعنــى (فاعـل) نحــو رحــیم، وعلـیم بمعنــى راحـم وعــالم، فـال تكــون نیابــة 

وكــذلك (علــیم)  فعیــل عــن مفعــول فیــه قیاســیة، وذلــك أن (رحــیم) ال یــأتي بمعنــى (مرحــوم)

  . )٨٨٤(یأتي بمعنى (معلوم)

  . )٨٨٥(وفعیل بمعنى مفعول یستوي فیه المذكر ولمؤنث، نحو: رجٌل جریح وامرأ جریح

                                                             

)( ٣٢٣، ص٢حاشیة الصبان، ج .  

)( ٣٥، ص٢، حاشیة الخضري، ج١٩٦، ص٣ارتشاف الضرب، ج .  

)( ٢٢٣نزهة الطرف في علم الصرف، المیداني، ص .  



وبعضها لحقته التاء مثـل: صـفة حمیـدة، وخصـلة ذمیمـة وشـاعرة شـهیرة وبعـض هـذه 

بقـرة التـي الصفات تتحول من الوصفیة إلى االسمیة إذا لحقتها التاء مثل، ذبیحة للشـاة أو ال

  . )٨٨٦(تصلح للذبح. ومثلها: النطیحة والضحیة

َیــــُة م مــــن فعیــــل بمعنــــى مفعــــول: قولــــه تعــــالى: یلقــــرآن الكــــر اوممــــا ورد مــــن  َواْلُمَتَردِّ

. (النَِّطیَحُة) بمعنـى (المنطوحـة) أي كـل مـا مـات خنقـًا فهـو )٨٨٧(َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبعُ 

  نطیح. 

فقیـل (نطیحـة) ولـم یقـل (نطـیح)؛ وذلـك أنـه قـد (دخلـت لهــاء وقـد ذكـر فـي هـذه اآلیـة 

 ألنهــا لــم تــذكر الموصــوفة معهــا فصــارت كاالســم. فــإن قلــت: شــاٌة نطــیح لــم دخــل الهــاء )

   )٨٨٩(َأِإنَّا َلَمْبُعوُثوَن َخْلقًا َجِدیداً . ومن فعیل بمعنى مفعول قوله تعالى: )٨٨٨(

بمعنــى مجــدود أي كمــا فــرغ مــن  (الجدیــد، ضــد الخلــق والبــالي، ویقــال: ثــوب جدیــد،

  . بمعنى متجدد. )٨٩٠(عمله، وهو فعیل بمعنى مفعول، كأنه كما ٌقطع من النسج)

ْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظیمٌ وقوله تعالى:     )٨٩١(َواْبَیضَّ

فهو مملوء من الغیظ على أوالده، وال یظهر ما یسوءهم، وفعیل فیـه بمعنـى (مفعـول) 

  . )٨٩٣(من كظم السقاء إذا شده على ملئه )٨٩٢(وُهَو َكِظیمٌ تعالى: بدلیل وقوله 

أي مرهون، كأن نفس لعبد رهٌن عنـد  )٨٩٤(ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهینٌ وقوله تعالى: 

اهللا بالعمــل الصــالح الــذي هــو مطالــب بــه، كمــا یــرهن الرجــل عبــده بــدین علیــه، فــأن عمــل 

  . )٨٩٥(صالحًا فكها وخلصها، وٕاال أوبقها

                                                             

)( ٦٤٧، ص٣یبویه، جالكتاب، س.  

)( ) ٣سورة المائدة اآلیة .(  

)( ٢٥١، ص١، وانظر معاني القرآن لألخفش، ج٢٠٦، ص١إمالء ما من به الرحمن العبكري، ج .  

)( ) ٤٩سورة اإلسراء اآلیة .(  

)( ٣٥٧، ص٥البحر المحیط، ج .  

)( ) ٨٤سورة یوسف اآلیة .(  

)( ) ٤٨سورة القلم .(  

)(  ٣٣٩، ص٢ي، جالكشاف، الزمخسر .  

)( ) ٢١سورة الطور اآلیة .(  



ِریمِ وقوله تعالى:    . )٨٩٧(أي كالمصرومة، لهالك ثمرها )٨٩٦(َفَأْصَبَحْت َكالصَّ

   )٨٩٨(َوَكَفى ِبالّلِه َوِكیالً وقوله تعالى: 

َقـاَل أََلـْم : ي، وقولـه تعـال)٨٩٩(ولوكیل: فعیل بمعنى مفعول، أي الموكول إلیـه األمـور

  . )٩٠١(یل بمعنى مفعولالولید: الصبي، وهو فع )٩٠٠(ُنَربَِّك ِفیَنا َوِلیداً 

وهناك ربط السـتعمال (فعیـل) بمعنـى (مفعـول) یتصـل بالفصـائل النحویـة، وذلـك مـن 

حیــث التــذكیر ولتأنیــث،، فمــا كــان علــى (فعیــل) بمعنــى (مفعــول) فهــو للمؤنــث بغیــر هــاء 

التأنیــث، وذلــك نحــو: امــرأة جــریح، ودهــین، وصــریع، وكــٌف خضــیب، وشــاة نطــیح ومعنــى 

نة، ومخضوبة، ومنطوحة وبابه أن ُیكسر على (فعلـى) نحـو: جـریح ه، ومدهو حرو جهذا: م

  . )٩٠٢(وجرحى، وقتیل وقتلى، وال یجمع على (فعلى) إال ما كان من اآلفات والمكارة

وذلك بأن ال ُیجمع (فعیل) بمعنى (مفعول) جمع تصحیح فال یقال (جریحون) و (ال 

مفعــول) و (فعیــل) بمعنــى جریحــات)، وذلــك حتــى یكــون، هنــاك فــرق بــین (فعیــل) بمعنــى (

  (فاعل). 

ــــي ومــــا جــــاء جمعــــًا (لفعیــــل) علــــى َفْعلــــى قولــــه تعــــالى:  ــــْیُكُم اْلِقَصــــاُص ِف ــَب َعَل ــ ُكِت

  .  )٩٠٣(اْلَقْتَلى

(القتلــى) جمــع قتیــل، بمعنـــى مقتــول ُجمــع علـــى َفْعلــى كأســیر وأســـرى كمــا فــي قولـــه 

جمــع أســیر علــى وزن (فعیــل) ُیجمــع  ، وأســاري)٩٠٤(َوإِن َیــأُتوُكْم ُأَســاَرى ُتَفــاُدوُهمْ تعــالى: 

  . )٩٠٥(على ُأسارى   وأسرى

                                                                                                                                                                                          

)( ٢٤، ص٤الكشاف، ج .  

)( ) ٢٠سورة القلم اآلیة .(  

)( ٥٩٠، ص٤الكشاف، الومخشري، ج .  

)( ) ٨١سورة النساء اآلیة .(  

)( ٨٣٤المفردات، الراغب األصفهاني، (وكل)، ص .  

)( ) ١٨سورة الشعراء اآلیة .(  

)( ١٠، ص٧البحر المحیط، ج .  

)( ٥١، ص٥.، وانظر شرح المفصل، ج٦٤٧، ص٣الكتاب ـ سیبویه، ج .  

)( ) ١٧٨سورة البقرة اآلیة .(  

)( ) ٨٥سورة البقرة اآلیة .(  



  * صیغة فعیل بمعنى فاعل ومفعول: 

قد تـأتي صـیغة (فعیـل) بمعنـى اسـم الفاعـل أو اسـم المفعـول وقـد ورد ذلـك فـي القـرآن 

  كثیرًا.

ن حیـث یصـح أ  )٩٠٦(ًأ َوُهـَو َحِسـیرٌ ئَینَقِلـْب ِإَلْیـَك اْلَبَصـُر َخاِسـمن ذلك قولـه تعـالى 

  . )٩٠٧(یكون بمعنى (حاسر) وأن یكون بمعنى محسور

یََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیمِ وقوله تعالى:    . )٩٠٨(ِوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ

الشـیطان الــرجیم: المطــرود عــن الخیــرات وعـن منــازل المــأل ألعلــى ویحتمــل أن یكــون 

بالغة من (فاعل) أي أنه یقـذف ویرمـي الرجیم للمبالغة من (فاعل) أي أنه یقذف وَیرمي للم

ـــرجم  بالشـــر ولعصـــیان فـــي قلـــب ابـــن آدم، ویحتمـــل أن یكـــون (رجـــیم) بمعنـــى مرجـــوم أي ُی

  . )٩٠٩(بالشهب ویبعد ویطرد

  ومما ینوب عن مفعول كذلك صیغة:  -٢

   )٩١٠(َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبوراً َفُعوِل: كما في قوله تعالى: 

  . )٩١١(ب والركوبوهو فعول بمعنى مفعول، كالحلو 

ــوُبُهْم َوِمْنهَــا َیــْأُكُلونَ قــال تعــالى:  ــْم َفِمْنَهــا َرُك ، َركــُوُبهم: مــا ركبــوا، )٩١٢(َوَذلَّْلَناَهــا َلُه

  . )٩١٣(والحلوبة، ما حلبوا، وركوبهم: فعلهم إذا ضم األول

                                                                                                                                                                                          

)( ٤٨٠، ص١الدرر المصون، السمین الحلبي، ج .  

)( ) ٤سورة الملك اآلیة .(  

)( ١٦٩المفردات، (حسر)، ص .  

)( ) ٣٦سورة آل عمران اآلیة.(  

)( ٢٧٧المفردات، (رجم) ة، ص .  

)( ) ١٦٣سورة النساء اآلیة .(  

)( ٣٩٧، ص٣البحر لمیط، ج .  

)( ) ٧٢سورة یس .(  

)( ١٦٥، ص٢مجاز القرآن، أبوعبیدة ج .  



وحكـى النحویــون الكوفیــون عـن العــرب: أنهــم یحـذفون الهــاء مــن صـیغة (فعــول) فیمــا 

اعـل، ویثبتونهـا فیمـا عـدا ذلـك؛ وذلـك بـأن یكـون الوصـف لـیس لـه اسـم فاعـل كان له اسم ف

  من لفظه. فقالوا: امرأة صبور وشكور، وشاٌة حلوبة، وناقة ركوبة. 

أما البصریون: فیرون أن الهاء ُحذفت على النسب، وقیل: أن الحجة للكوفیین؛ حیـث 

للجماعـــة وهـــو علـــى تـــذكیر  أن الركوبـــة تكـــون للواحـــدة والجماعـــة، والركـــوب، ال یكـــون إال

  . (وفعول) على عكس (فعیل) في إثبات الهاء وحذفها. )٩١٤(الجمع

َوَقـاُلوْا َهــِذِه ِفْعل: وقد وردت صیغة (ِفْعل) بمعنى مفعول كما في وقولـه تعـالى:  -٣

(ِفْعل) بمعنى  (ِحجر) على وزن )٩١٥(َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َیْطَعُمَها ِإالَّ َمن ّنَشاء ِبَزْعِمِهمْ 

  . )٩١٦(مفعول، أي محجور

   )٩١٧(َوَفَدْیَناُه ِبِذْبٍح َعِظیمٍ وقوله تعالى: 

  والذِّبح: الفعل، تقول العرب:  )٩١٨(لّذبح: اسم المذبوح

قـــد كـــان بـــین بنـــي فـــالن، وبنـــي فـــالن ِذبـــح عظـــیم، أي قتلـــى كثیـــرة. وذلـــك یبـــین أن 

  . )٩١٩(ثالصیغة (ذْبح) تحمل إلى جانب اسم المفعول اسم الحد

َفَضــَرْبَنا َفَعــل: وممــا ورد فــي هــذه الصــیغة (َفَعــل) بمعنــى مفعــول قولــه تعــالى:  -٤

   )٩٢٠(َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنیَن َعَدداً 

  . )٩٢١((َعدَدا): بمعنى المفعول، ووصف به سنین، أي: سنین معدودة

   )٩٢٢(َوَجَنى اْلَجنََّتْیِن َدانٍ وقوله تعالى: 
                                                             

)( ٤٠٦، ص٣إعراب القرآن، النحاس، ج .  

)(  :١٣٨سورة األنعام، اآلیة .  

)(  ٥٥٣أدب الكاتب، ابن قتیبة، ص .  

)( ١٠٧ات، اآلیة: سورة الصاف .  

)( ٤٣٤، ص٣إعراب القرآن، النحاس، ج .  

)(  ١٧٢، ص ٢مجاز القرآن، أبوعبیدة معمر بن المثني، ج.  

)(    :١١سورة الكهف، اآلیة.  

)(   ١٠٣، ص ٦البحر المحیط، ج.  

)(    :٥٤سورة الرحمن، اآلیة.  



   )٩٢٣(قطف من الثمرة، وهو فعل بمعنى (مفعول)الجني: ما یُ 

   )٩٢٤(َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكناً وقوله تعالى: 

  . )٩٢٥(و(َسكنًا) َفَعل بمعنى مفعول، أي مسكوٌن إلیه

فاعل: وقد یأتي (فاِعل) بمعني (مفعول) نحو: سرِّ كاتِم، أي مكتوم، وحرم آمـن  -٥

  .)٩٢٧(َرْوا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمناً َأَوَلْم یَ كما في قوله تعالى:  )٩٢٦(أي، مأمون

  . أي ال معصوم من أمره. )٩٢٨(َال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر الّلهِ وقوله تعالى: 

  . أي مدفوق. )٩٢٩(ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ وقوله تعالى: 

  . )٩٣١(. أي مرضي بها)٩٣٠(َفُهَو ِفي ِعیَشٍة رَّاِضَیةٍ وقوله تعالى: 

َل َعَلْیَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماءِ لى: وقوله تعا   . )٩٣٢(َأن ُیَنزِّ

ـــــة، كمـــــا یقولـــــون: تطلیقـــــة بائنـــــة، وعیشـــــة  ــلها مفعولـــــة، فجـــــاءت فاعل قیـــــل: إن أصـــ

  . )٩٣٣(راضیة

  .)٩٣٤( أن نأخذ شافعًا) وفي الحدیث: (هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول اهللا 

   .)٩٣٥(وشاة الشافع: التي شفعها ولدها، فهي مشفوعة

                                                             

)(   ٨٥، ص ٨البحر المحیط، ج.  

)(    :٩٦سورة األنعام، اآلیة.  

)(  ١٨٦، ص ٤البحر المحیط، ج.  

)( ٢١٥، وانظر فقه اللغة للثعالبي، ص ٨٩، ص ٢المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السیوطي، ج .  

)(  :٦٧سورة العنكبوت، اآلیة .  

)(  :٤٣سورة هود، اآلیة .  

)(  :٦سورة الطارق، اآلیة .  

)(  :٧سورة القارعة، اآلیة .  

)(  ٢٦٨قتیبة، ص تأویل مشكل القرآن، ابن .  

)(  :١١٢سورة المائدة، اآلیة .  

)( ١٨٢، ص٢مجاز القرآن، ج .  

  .٢٣٨ص  ٢، ج  ١٥٨أخرجه ابوداود في سننه ، باب الزكاة ، حدیث رقم  )٩٣٤(

  . ١٢٨، ص ٥المخصص، ابن سیدة، ج )٩٣٥(



ُفْعلة: وتأتي هذه الصیغة بمعني مفعول: نحو: ُغْرفة، وُنْسخة وُمْضغة، كمـا فـي  -٦

  . )٩٣٦(َفِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمن مُّْضَغةٍ قوله تعالى: 

مـن اللحـم مضغة: علـى وزن (ُفْعلـة) بمعنـي (ممضـوغة)، والمضـغة معناهـا: القطعـة 

  . )٩٣٧(على قدر ما یمضغ

  .)٩٣٨(ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بَِیِدهِ ومنه كذلك: (ُغْرفة) كما في قوله تعالى: 

جــاء فــي الصــحاح: غرفــت المــاء بیــدي َغرفــًا، واغترفــت منــه و(الُغْرفــة) بالضــم: اســم 

  . )٩٣٩(للمفعول منه؛ ألنك ما لم تغرفه ال تسمیه غرفة

  معني اسم المفعول: استخدم المصدر ب -٧

ذكر سیبویه في مناوبة المصدر السم المفعول، أنه قد یجيء المصدر على المفعـول 

ـــق، إنمـــا یریـــدون (المخلـــوق)،  ـــب والمـــراد منـــه محلـــوب، وكقـــولهم: الخْل وذلـــك نحـــو لـــبن َحْل

  . )٩٤٠(ویقولون للدرهم: َضْرب األمیر، إنما یریدون مضروب األمیر

ا َتَجلَّى َربُّـُه ِلْلَجَبـِل فعول: فعل: في قوله تعالى: ومما جاء من المصدر بمعنى م َفَلمَّ

  . )٩٤١(َجَعَلُه َدّكًا َوَخرَّ موَسى َصِعقاً 

  . )٩٤٣(. أي تركه مدكوكاً )٩٤٢(َجَعَلُه َدكَّاء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحّقاً وقوله تعالى: 

ـــــه تعـــــالى:  ـــــسٍ وقول ـــــَرْوُه ِبـــــَثَمٍن َبْخ ـــــه )٩٤٤(َوَش ــس مصـــــدر وصـــــف ب بمعنـــــى . بخـــ

ــــِئَك َلُهـــْم َأْجـــُرُهْم ِعنـــَد َربِِّهـــمْ . وقولـــه تعـــالى: )٩٤٥(مبخـــوس . األجـــر مصـــدر أجـــر )٩٤٦(ُأْوَل

  .  )٩٤٧(ویطلق على المأجور به وهو الثواب
                                                             

  . ٥١سورة الحج، اآلیة:  )٩٣٦(

)(  ٧٧٠المفردات، مادة (مضغ)، ص .  

)( ٢٤٩یة: سورة البقرة، اآل .  

)( ١٣١ص  ٤الصحاح، الجوهري، مادة (غرف)، ج .  

)( ٤٣، ص ٤الكتاب، سیبوبه، ج .  

)(  :١٤٣سورة األعراف، اآلیة .  

)(  :٩٨سورة الكهف، اآلیة .  

)( ٤١٥، ص ١مجاز القرآن، ج .  

)(  :٢٠سورة یوسف، اآلیة .  



  ُفْعل: ومما جاء من (ُفْعل) مصدرًا بمعني مفعول 

ـــَب َعَلـــْیُكُم اْلِقَتـــاُل َوُهـــَو ُكـــْرٌه لَُّكـــمْ قولـــه تعـــالى:  أي مكـــروه، فهـــو مـــن بـــاب . )٩٤٨(ُكِت

  . )٩٤٩(النقض بمعنى المنقوض أو ذو كره إذا أرید به المصدر

  . )٩٥٠(َقاَل َقْد ُأوِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسىوقوله تعالى: 

  . )٩٥١(السؤل: فعل بمعنى مفعول، كالخبز واألكل بمعنى المخبوز والمأكول

  َفَعل: ومما ورد من (َفَعل) مصدرًا بمعنى مفعول. 

  . )٩٥٢(َحتَّى َتُكوَن َحَرضاً الى: قوله تع

  . )٩٥٣( والحرض: الذي أذابه الحزن أو العشق، وهو في موضع (ُمْحَرض)

  . )٩٥٤(َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َیَتَفكَُّرونَ وقوله تعالى: 

  . )٩٥٥(القصص: مصدر بمعني اسم المفعول، أي: المقصوص

  عولاستخدام المصدر بمعني اسم الفاعل أو اسم المف

وقـــد جــــاء اســــتخدام المصـــدر فــــي القــــرآن الكـــریم، والمــــراد منــــه اســـم الفاعــــل أو اســــم 

  المفعول. 

  . )٩٥٦(الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن بِاْلَغْیبِ ومن ذلك قوله تعالى: 

                                                                                                                                                                                          

)( ٢٩١، ص ٦البحر المحیط، ج .  

)( ١٩٩: سورة آل عمران، اآلیة .  

)( ٢٣، ص ١إمالء ما من به الرحمن، العكبري، ج .  

)(  :٢١٦سورة البقرة اآلیة .  

)( ١٤٣، ص ٢البحر المحیط، ج.  

)(  :٣٦سورة طه، اآلیة .  

)( ٢٤٠، ص ٦البحر المحیط، ج .  

)(  :٨٥سورة یوسف، اآلیة .  

)( ٣١٦، ص ١مجاز القرآن، ج .  

)(  :١٧٦سورة األعراف، اآلیة .  

)( ٢٠٩، ص ٢الجمل، ج .  

)(  :٣سورة البقرة، اآلیة .  



والغیب (مصدر غاب یغیب: إذ تواري، فهي مصدر بمعني اسـم الفاعـل أي الغائـب، 

  . )٩٥٧(أو بمعني اسم المفعول أي: المغیب

ُدورِ له تعالى: وقو    . )٩٥٨(َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاء لَِّما ِفي الصُّ

  شفاء: مصدر في معنى اسم الفاعل أي: شاٍف. 

  . )٩٥٩(وقیل: هو في معني اسم المفعول أي: المشفي به

  . )٩٦٠(َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُمورِ وقوله تعالى: 

أن یـــراد بـــه الفاعـــل أي: عـــازم األمـــور، واحتمـــل أن یـــراد بـــه العـــزم: مصـــدر فاحتمـــل 

  .)٩٦١(المفعول أي: معزوم األمور

  . )٩٦٢(َأن َتِرُثوْا النَِّساء َكْرهاً وقوله تعالى: 

  . )٩٦٣((كرهًا) مصدر یقدر باسم الفاعل أي: كارهات، أو باسم المفعول أي مكرهات 

  نیابة اسم المفعول عن المصدر:  -٨

  أي استخدام عن على وزن اسم المفعول. – وهذا عكس ما سبق

وجاء: لیس في كالم العرب مصـدر علـى وزن مفعـول إال قـولهم: فـالن ال معقـول لـه 

  وال مجلود؛ أي ال عقل له وال جلد. 

وعلى ذلك جمهور البصرییین، ما عدا سیبویه، الذي تأول مجیئه بما یبقیه المصدر، 

  .)٩٦٤(ل له شيءففي قولك: ال معقول له؛ المعنى كأنه ُعقِ 

  ویفهم من ذلك أن نیابة اسم المفعول عن المصدر قلیلة أو نادرة. 

  
                                                             

)( ٧، ص ١إمالء ما من به الرحمن، العكبري، ج .  

)(  :٥٧سورة یونس، اآلیة .  

)( ٣٥١، ص ٢، الجمل ج١٦، ص ٢إمالء ما من به الرحمن، العكبري، ج .  

)(  :١٨٦سورة آل عمران، اآلیة .  

)( ٤٨٦، ص ١الكشاف، ج .  

)( ١٩نساء، اآلیة: سورة ال .  

)( ٢١٢، ص ٣البحر المحیط، ج .  

)(  ٢١٣، ص ٤. وانظر الكتاب، سیبویه، ج٦٢لیس في كالم العرب، ابن خالویه، ص .  



  أفعله فهو مفعول:  -٩

وردت صیغ شاذة ال تنقاس من (أفعل على مفعول وذلك نحو: أضـعفت الشـيء فهـو 

  ُمْضَعوف، وأبرزته فهو مبروز. 

  .)٩٦٥(والقیاس: ُمْضعف ُوْمَبرز

فهو مفعـول إال، أجنـة اهللا فهـو مجنـون، وأزكمـه وذكر أنه لیس في كالم العرب أفعله 

  فهو مزكوم. 

  . )٩٦٦(وأحزنه فهو محزون، وأحبه فهو محبوب

  صیغ أخرى تنوب عن مفعول من األفعال المزیدة:  -١٠

  . )٩٦٧(فاعل: نحو: أسمت الماشیة فهي سائمة ولم یقولو: مسامة -أ

ل والقیاس: ُمعقد، فعیل: نحو: أعقدت العسل فهو عقید، وأعل المریض فهو علی -ب

  . )٩٦٨(ومعل

  . )٩٦٩(فعول: نحو أرسلت فالنًا فهو مرسل ورسول -ج

                                                             

)( ١٩٥، ص ٣ارتشاف الضرب، ج .  

)( ٨٢، ص ٢المزهر في علوم للغة وأنواعها، السیوطي، ج .  

)(  ٨٨المصدر نفسه، ص .  

)( ١٩٦، ص ٣بق، جارتشاف الضرب، مصدر سا .  

)( ٥٢٣، ص ٤الصحاح، الجوهري، مادة (رسل) ج .  



  الفصل الثالث

  الصفة المشبهة باسم الفاعل

  املبحث األول : تعريفها وأنواعها .

  املبحث الثاين :  ما بني الصفة املشبهة واسم الفاعل

 الثالث : عمل الصفة املشبهة املبحث

 



  المبحث األول 

  الصفة المشبهة باسم الفاعل

  أ/ تعریفها وأنواعها

  تعریف الصفة المشبهة:

  نذكر هنا بعض ما أوردته كتب النحو من تعریفات للصفة المشبهة.  

  )٩٧٠( قام به على معني الثبوت)من ذلك: (ما اشتقَّ من فعٍل الزم، لمن 

  )٩٧١( وهي: (الصفة المصوغة لغیر التفصیل إلفادة الثبوت)  

وأیضًا هي: (اسٌم مشتق یدل على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتًا عامًا دائمًا مسـتمرًا فـي 

  )٩٧٢( جمیع األزمنة)

وُذكــر أیضــًا بأنهـــا: (الصــفة التــي استحســـن فیهــا أن تضـــاف إلــي مــا هـــو فاعــل فـــي 

  .)٩٧٣( المعني)

یتضــح ممــا ســبق أن الصــفة المشــبهة لیســت موضــوعة للحــدوث فــي زمــان معــین؛   

  وٕانما هي دائمٌة ومالزمٌة لصاحبها.

فكلمة (طویل) مثًال: تدل علي المعني المجرد؛ وهو (الطول) ثـم ثبـوت هـذه الصـفة   

لموصــوفها فــي جمیــع األزمنــة، ومالزمتهــا لــه فــي كــل األحــوال؛ حیــث أنهــا لیســت وصـــفًا 

  یزول في وقت معین.عارضًا 

وقــد ذهــب النحــاة إلــي أن الصــفة المشــبهة تــدلُّ علــى الثبــوت، أي االســتمرار واللــزوم؛ 

فالوصـف بهـا یـالزم صـاحبها علــى وجـه الـدوام واالسـتمرار، وهــذا لـیس مطِّـردًا فـي الوصــف 

  بها؛ وذلك أن هناك بعض الصفات ُتالزم من ُوصف بها مثل:

  أبكم، أصم، أسود، أبیض، أعور.

  نالك صفات لیست دائمة أو مطردة في االستمرار مثل:وه

                                                             

)٥٠٠، ص٣) كافیة ابن الحاجب، الرضي، ج.  

)٨٠ص ٢، وشرح التصریح علي التوضیح، األزهري ج٣٠٢) قطر الندي، ابن هشام، ص.  

)٩٢، ص٢) التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل، ج.  

) ،٢٢٤ص ١ج) تهذیب التوضیح، أحمد مصطفي المراغي.  



حسن، وكریم، وسعید، وحزین؛ فالحسن قد یذهب والكرم قد یزول، والسعید قد یصـبح 

  حزینًا .... الخ

  وهناك صفات ترتبط بالهیئة، فتزول بزوالها مثل:

  نحیف، وسمین.

  لذلك فإن االستمرار أو الثبوت ال یلزم كل الصفات.

  .)١(الصفة المشبهة أبلغ وأقوى من الوصف بغیرها من المشتقاتولكن الوصف ب

  أنواع الصفة المشبهة:

  الصفة المشبهة ثالثة أنواع:

النوع األول: األصیل: وهـو المشـتق الـذي ُیصـاغ أول مـرة مـن مصـدر الفعـل الثالثـي 

  الالزم المتصرف، لیدل علي ثبوت صفة لصاحبها ثبوتًا عامًا.

  كثیرة، سنتعرض لها في صفحات البحث التالیة. ولهذا النوع أوزان وصیغ

النــوع الثــاني: وهــو الملحــق باألصــیل: وهــو المشــتق الــذي یكــون علــي الــوزن الخــاص 

باسم الفاعل أو اسم المفعول، إال أنه ال یدل داللتهما علـي المعنـي الحـادث وصـاحبه، إنمـا 

  علي أن المعني ثابت لصاحبة ثبوتًا عامًا. -بقرینة  -یدل 

ـــذي یـــدل داللـــة النـــو  ع الثالـــث: وهـــو الجامـــد المـــؤول بالمشـــتق، وهـــو االســـم الجامـــد ال

الصــفة المشــتبهة مــع قبولــه التأویــل بالمشــتق، فهــو یظــلُّ علــى لفظــة الجامــد القابــل للتأویــل 

بالمشـتق، ویــؤدي معنــاه، فتــزاد فــي آخــره "یـاٌء" مشــددة للنســب؛ لتقربــه مــن المشــتقات، وذلــك 

ًا طعُمــُه، ویجــوز فــي معمــول الصــفة (طعمــه) الرفــع (َطعُمــه) أو نحــو: تناولنــا شــرابًا عســلی

  )٢( النصب: (َطعمًا) أو الجر (الّطعِم)

  

  

  

  

                                                             
)(  ٧٧التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة، محمود عكاشة، ص.
)( ٢١٢، ص٣النحو الوافي، عباس حسن، ج.



  ب/ الصیاغة الصرفیة للصفة المشبهة ودالالتها:

إنَّ الصــیاغة الصــرفیة للصــفة المشــبهة ـ كمــا هــو معلــوم ـ هــي أن نتنــاول األبنیــة 

  واألوزان التي تأتي علیها. 



ط الداللـة بهـذا الجانـب ـ األبنیـة واألوزان ـ وذلـك ألن كـل بنـاء مـن وكان ال بـد مـن ربـ

  أبنیة الصفة المشبهة له دالالت متعددة، سنتناولها بالتفصیل.

ولكـــن یبـــدو أن التعـــدد فـــي أوزان الصـــفة المشـــبهة جعلهـــا أدخـــل المشـــتقات فـــي بـــاب 

  اللبس.

  / صوغها من الثالثي المجرد الالزم:١

خاصة به، أكثرها من (َفِعل) الـالزم، و(َفْعـل) الـذي ال یـأتي ولهذا النوع أوزان وصیغ 

  .)١(إال الزماً 

 :صیاغتها من (َفِعل) مكسور العین  

  )٢(إذا كان الفعل علي وزن (فعل) فإن الصفة المشبهة تأتي علي ثالثة أوزان هي:

أ/ َفِعل: الذي مؤنثة (َفِعلة) ویكون فـي كـل فعـل ثالثـي مجـرد الزم، دل علـي فـرح أو 

  )٣(زن أو داء باطني. ح

  نحو: َفِرح َفِرٌح وَفِرحٌة، َضِجر، َضِجٌر وَضِجرٌة، َتِعَب َتِعٌب وَتِعبٌة. 

ــْن وممــــا ورد فــــي القــــرآن الكــــریم مــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى:  ــــِرِحیَن ِبَمــــا آَتــــاُهُم اللَّــــُه ِمــ َف

  . )٤(َفْضِلهِ 

 :الصفة المشبهة  

  (فرحین) جمع (َفِرح)، من الفعل (َفِرَح).

  )٥(رُح: نقیض الحزن، وفرح، َفرحًا ورجل ِفرٌح واألنثى َفرحة. والف

وقــد شـــذ مجــئ الصـــفة المشــبهة مـــن (فعـــل) علــى وزن (أفعـــل) نحــو : (حمـــق) فهـــو 

  ؛ ألنه یدل علي عیب.)٦((أحمق) والقیاس أن یأتي علي وزن (َفِعل)

  .)٧(وقد أشار سیبویه إلي ذلك بقولة: (أَفْعل دخل في هذا الباب)

                                                             
)( ١٤٣ص ١شرح الشافیة، الرضي ج.
)( ٧٩التطبیق الصرفي، عبده الراجحي، ص.
)( ١٤٤ص ١شرح الشافیة (مرجع سابق) ج.
)( ) ١٧٠سورة آل عمران، اآلیة.(
)( ٥٤١ص ٢عرب، (فرح) جلسان ال.
)( ١٤٣شرح الشافیة (مرجع سابق) ص.
)( ١٨، ص٤الكتاب، سیبویه، ج.



الـذي مؤنثــة (َفْعـالء)، وهــذا یـأتي داًال علــي لـوٍن أو عیــب أو حلیـة. نحــو: ب/ أفعـل: 

  حمر أحمر حمراء، حول أحول حوالء.

وجاء في ذلك: (وأما ما قارب العیوب والخلقـة فـأن النعـت منـه علـي (أفعـل) للمـذكر، 

  .)٩٧٤( (وفعالء) للمؤنث)

وا َحتَّـى َیتََبـیََّن َلُكـُم اْلَخــْیُط ...َوُكلُـوا َواْشـَربُ وممـا ورد فـي القـرآن مـن ذلـك قولـه تعـالى: 

  .)٩٧٥(اْألَْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

 :الصفة المشبهة  

(األبــیض) علــي وزن (األفعــل)، وقــد صــحَّت العــین ولــم تُقلــب ألفــًا، وذلــك لســكون مــا 

  قبلها.

(البــاء)  ولــم یحــدث فیــه إعــالل بالنقــل علــي الــرغم مــن ســكون الحــرف الصــحیح قبلــه

وتحرك حرف العلة (الیاء) بالفتحة؛ وذلك ألنـه قـد أشـبه الفعـل المضـارع فـي الـوزن والزیـادة 

  .)٩٧٦(معًا، فقد أشبه (أذهب) في وزنه وزیادة الهمزة لذلك وجب تصحیحة

. وذلـك ألننـا ننقـل الفتحـة مـن الیـاء إلـي )٩٧٧(ولو أعلَّ لقلیل: (أباض) فیلتبس بالفعل،

  ونقلب الیاء ألفًاً◌؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.الساكن الصحیح قبلها، 

و(األســود): صــفة مشــبهة أیضــًا علــي وزن (األفعــل)، مــن الفعــل (ســود) وكــذلك لـــم 

  یحدث فیه إعالل مثل (األبیض).

وممــا جــاء مــن الصــفة المشــبهة فــي القــرآن، مــا دل علــي عیــب كمــا فــي قولــه تعــالى: 

 َوأُْبِرُئ اْألَْكَمَه َواْألَْبَرَص. )٩٧٨(.  

  (األكمة): صفة مشبهة، وكذلك (األبرص) من َكِمه، وَبِرص.

                                                             

)( ٢٣نزهة الطرف، المیداني، ص .  

)( ) ١٨٧سورة البقرة اآلیة. (  

)( ٣٩٤، ص٢شرح التصریح علي التوضیح، األزهري، ج.  

)( ٣٠٤، ص١المنصف، ابن جني، ج .  

)( ) ٤٩سورة آل عمران اآلیة .(  



. واألبــرص: الــذي أصــابه البــرص؛ وهــو مــرض )٩٧٩(واألكمــه: هــو الــذي یولــد أعمــي،

  .)٩٨٠(یترك في الجسم قشرًا أبیض أو هو بیاض یقع في الجسم

َصـْفَراُء َفـاِقٌع  ِإنَّـُه َیقُـوُل ِإنَّهَـا َبقَـَرةٌ ومؤنث (أفعل) علي (فعـالء) كمـا فـي قولـه تعـالى: 

  .)٩٨١( َلْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظِرینَ 

  "صفراء": صفة مشبة علي وزن "فعالء"

وقد شذَّ مجیـئ الصـفة المشـبهة مـن (َشـِعث) علـي (َشـِعث)؛ ألن الشَّـعث مـن العیـوب 

الظــاهرة، َشــِعث الشــعر َشــْعثًا فهــو َشــعِث أي تلبــد لقلــة تعهــده بالــدهن، ورجــل أْشــعث وامــرأٌة 

  .)٩٨٢(والشعث: الوسخ شعثاء،

وقیاس الصـفة منـه أن تكـون علـي وزن (أفعـل)، حیـث قـالوا: (أشـعث) وذلـك مـا ذكـر 

  .)٩٨٣( من (أن َفِعًال وأْفعل قد یجتمعان)

وورد أیضــــــًا: (یــــــدخل "َفعــــــل" علــــــى "أفعــــــل" فــــــي العیــــــوب الظــــــاهرة نحــــــو: "شــــــعث" 

  .)٩٨٤(و"أشعث")

ه "أفعل" مـن القـرآن الكـریم، ومما جاء من "فعل" مكسور العین علي "فعل" والقیاس فی

ــُه قولــه تعــالى:  ــاًء فََأْخَرْجَنــا ِبــِه َنَبــاَت ُكــلِّ َشــْيٍء َفَأْخَرْجَنــا ِمْن ــَماِء َم َوُهــَو الَّــِذي َأْنــَزَل ِمــَن السَّ

  .)٩٨٥( َخِضرًا ُنْخِرُج ِمْنُه َحب�ا ُمَتَراِكًبا

  الصــفة المشــبهة "َخِضــرًا" مــن الفعــل "َخِضــر" دلَّ علــى لــون، وكــان القیــاس أن یــأتي

  .)٩٨٦(علي "أفعل" لكنه جاء علي "َفِعل" 

                                                             

)( ٥٣٦ص ١٣لسان العرب، ابن منظور، (كمه)، ج .  

)( ٥ص ٧لسان العرب (برص) ج .  

)( ) ٦٩سورة البقرة اآلیة .(  

)( ٣١٤المصباح المنیر (شعث) ص.  

)( ١٨، ص٤الكتاب، سیبویه، ج .  

)( ١٤٥ص ١شرح الشافیة، الرضي، ج .  

)( ) ٩٩سورة األنعام اآلیة.(  

)( ٢٨٣ص ،٢معاني القرآن، األخفش، ج .  



  ج/ فعالن: 

ـــا، َعِطـــش:  الـــذي مؤنثـــه "َفْعلـــى" وهـــو مـــا دل علـــي خلـــوِّ أو امـــتالء مثـــل: رِوي: وریَّ

  .)٩٨٧(َعْطشان وَعْطشي، َسِكر: َسْكران، وَسْكري

ـــه تعـــالى :  وممـــا ورد فـــي ـــٍة َیْحَســـُبُه القـــرآن قول َوالَّـــِذیَن َكفَـــُروا َأْعَمـــاُلُهْم َكَســـَراٍب ِبِقیَع

  .)٩٨٨( الظَّْمآُن َماءً 

  الصفة المشـبهة: "الظمـآن"؛ والظمـآن: العطشـان: والظمـأ: العطـش و"الظمـأ" بـالهمزة

  .)٩٨٩(وبغیر همز بمعني واحد؛ یدل علي الذبول وقله الماء

ن" علي صیغة الجمع.ومما جاء من "َفْعال

ـــَالَة َوَأْنـــُتْم ُســـَكاَرى َحتَّـــى َتْعَلُمـــوا َمـــا قولـــه تعـــالى:  ـــوا الصَّ ـــا َأیَُّهـــا الَّـــِذیَن آَمُنـــوا َال تَْقَرُب َی

  .)٩٩٠( َتُقوُلونَ 

"سكارى": صفة مشبهة من الفعل "سكر" بمعني غشى على عقله فذهب صحوه، فهو 

  .)٩٩١(سكران، وجمع سكران: سكارى

  ة المشبهة غیر القیاسیة من "َفِعل":أوزان الصف  

َفَمثَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْیِه تُـَراٌب َفَأَصـاَبُه / َفْعل: نحو: َسِبط، وصلد كقوله تعالى : ١

  .)٩٩٢( َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلًدا

  .)٩٩٣(الصفة المشبهة "صلد" من الفعل "صلد"، والحجر الصلد: الصلب األملس

ــْیُكُم اْلِقَصــاُص ِفــي قولــه تعــالى: / ُفْعــل: نحــو: ُحــر ك٢ َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوا ُكِتــَب َعَل

  .)٩٩٤( اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ 

                                                             

)( ١٤٤ص ١شرح الشافیة "مرجع سابق" ج .  

)( ) ٣٩سورة النور اآلیة.(  

)( ٤٧٠ص ٣معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، ج .  

)( ) ٤٣سورة النساء اآلیة.(  

)( ١٢٩، ص١معاني القرآن، األخفش، ج .  

)( ) ٢٦٤سورة البقرة اآلیة.(  

)( ٢٥٦، ص٣لسان العرب "صلد" ج .  

)(  سورة البقر) ١٧٨ة اآلیة. (  



" أصــــلة: "حــــرر" بالكســــر. والحــــر: ضــــد البــــرد،  " مــــن "حــــرَّ الصــــفة المشــــبهة: "الحــــرُّ

: ضد العبد أو المملوك   .)٩٩٥(والحرور، الریح الحارة، والُحرُّ

َوإِنَّ الَّـِذیَن اْخَتلَفُـوا ِفیـِه َلِفـي َشـكٍّ ِمْنـُه َمـا یقین، كمـا فـي قولـه تعـالى: / فعیل: نحو ٣

  .)٩٩٦( َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوهُ َیِقیًنا

الصفة المشبهة: "یقیناً" من الفعل "یقن" والیقین: العلم وزوال الشك، ومنه یقنت األمـر 

  .)٩٩٧(واستیقنته كله بمعني واحدوأیقنته 

  .)٩٩٨( ِإنََّها َبَقَرةٌ َال َفاِرٌض وََال ِبْكرٌ / ِفْعل: نحو ِبْكر، كما في قوله تعالى: ٤

  .)٩٩٩(الصفة المشبهة: "ِبْكر" من "َبِكر"، وبكر كل شيء: أوله والبكر: العذراء

ـــاًال  ِإنَّ اللَّـــَه َال ُیِحـــبُّ / َفُعـــول: نحـــو فخـــور، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: ٥ َمـــْن َكـــاَن ُمْخَت

  .)١٠٠٠(َفُخوًرا

الصــفة المشــبهة: "فخــورًا" مــن الفعــل "َفِخــر" مكســور العــین الَفَخــار: المباهــاة بالمكــارم 

  .)١٠٠١(والمناقب، والفخر: االفتخار

  .)١٠٠٢( َوُكَال ِمْنَها َرَغًدا َحْیُث ِشْئُتَما/ َفَعل: نحو: َرَغد، كما في قولة تعالى: ٦

  رغدًا" من "رغد"، وفیه لغتان: الصفة المشبهة: "

"َرَغــد" بالفتحــة، و"رغـــد" بالســكون، وأرغـــد فــالن: أصـــاب عیشــًا واســـعًا، وأرغــد القـــوم: 

  .)١٠٠٣( أخصبوا.

ــًة / َفاِعــل: نحــو: قــادر، كمــا فــي قولــه تعــالى: ٧ َل آَی ــزِّ ــى َأْن ُیَن ُقــْل ِإنَّ اللَّــَه َقــاِدٌر َعَل

  .)١٠٠٤( َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َیْعَلُمونَ 

                                                             

)( ٥١٧مختار الصحاح "حرر"، ص .  

)( ) ١٥٧سورة النساء اآلیة.(  

)( ٧٤٥مختار الصحاح، "یقن" ص.  

)( ) ٦٨سورة البقرة اآلیة.(  

)( ٢٣٤ص ٢الصحاح، الجوهري، "بكر" ج .  

)( ) ٣٦سورة النساء اآلیة.(  

)(  ٥١٧ص  ٢الصحاح، الجوهري، ج.  

)( ) ٣٥سورة البقرة اآلیة.(  

)( ١٨٠ص ٣لسان العرب "رغد" ج .  



  الصفة المشبهة: "قادر" من الفعل الالزم "قدر"، وقد جاء علي صیغة اسم الفاعل.

 :صیاغتها من "َفعل" مضموم العین  

ـــــل" بـــــأتي فـــــي األغلـــــب للطبـــــائع والغرائـــــز؛ وهـــــو مـــــا ذكـــــره ابـــــن  إن هـــــذا الـــــوزن "َفْع

  .)١٠٠٥(الحاجب

  وذلك نحو الحسن، والقبح، والوسامة والكبر والصغر، والحلم والرفق.

  لصفة المشبهة من "َفْعل" لها وزن قیاسي واحد؛ هو "فعیل" الذي مؤنثة "فعیلة".وا

  .)١٠٠٦(وجاء في كتاب سیبویه: ما كان ُحْسنًا أو قبحًا فإن األسماء منه على فعیل

علــى َفْعــل بضــم العــین فــإن النعــت یجــئ  ه: (كــل فعــل ماضــیهكمــا ذكــر المیــداني قولــ

  .)١٠٠٧( یف، وَحلم فهو حلیم)علي فعیل، وهو القیاس؛ نحو: ظرف فهو ظر 

ذكر فیما سبق أن بناء "فعیل" من "فعل" مضموم العین قیاسي إال أن هناك من یـرى 

  .)١٠٠٨(أنه سماعي ولیس قیاسیاً 

  ولعل األوفق أن یكون "فعیل" من "َفعل" قیاسیًا؛ وذلك لكثرة وروده في القرآن الكریم.

  ومن ذلك: 

  .)١٠٠٩( َغُفوٌر َحِلیمٌ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه قوله تعالى: 

  الصفة المشبهة: "حلیم"، من الفعل "حلم" علي وزن فعل.

ـــیم فـــي  صـــفة اهللا عـــز وجـــل: ٤والِحْلـــم: األنـــاة والعقـــل، والحلـــم: نقـــیض الســـفه، والحل

  .)١٠١٠(الصبور

                                                                                                                                                                                          

)( ) ٣٧سورة األنعام اآلیة.(  

)( ٣٤، ص١شرح شافیة ابن الحاجب، ج.  

)( ٢٨، ص٤الكتاب، سیبویه، ج .  

)( ٢٤نزهة الطرف في علم الصرف، المیداني،ص.  

)( ٣، ص٣شرح األشواني أللفیة ابن مالك، ج .  

)( ) ٢٣٥سورة البقرة اآلیة.(  

)( ١٤٦ص ١٢رب "حلم" جلسان الع.  



  .)١٠١١( َوُقْلَنا َلُهْم َال َتْعُدوا ِفي السَّْبِت َوَأَخْذَنا ِمْنُهْم ِمیثَاًقا َغِلیًظاوقوله تعالى: 

الصـــفة المشـــبهة: "غلـــیظ"، مـــن الفعـــل "َغلُـــظ" و"غلـــظ" بالضـــم صـــار غلیظـــا، وكـــذا 

  .)١٠١٢(استغلظ

ــُه َأْضــَعاًفا َكِثیــَرةً وقولــه تعــالى:  ــْن َذا الَّــِذي ُیْقــِرُض اللَّــَه َقْرًضــا َحَســًنا َفُیَضــاِعَفُه َل  َم

)١٠١٣(.  

  "كثر" مفهوم العین.الصفة المشبهة: "كثیرة" علي وزن فعیلة، مؤنث "كثیر" من الفعل 

 :قد تأتي صیغة "فعیل" بمعان كثیرة منها  

  / أن تأتي بمعني "ُمْفِعل": نحو ألیم بمعني "ُمْؤِلم"١

  .)١٠١٤( َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیمٌ كما في قوله تعالى: 

  . )١٠١٥(الصفة المشبهة: "ألیم" من الفعل "ألم" واأللیم: المؤلم الموجع

ــي الجمــــع، نحــــو: "٢ وحســــن أولئــــك رفیقــــًا" كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى: / أن تــــأتي بمعنــ

  .)١٠١٦(رفیقا

  .)١٠١٧(الرفیق: لفظ واحد بمعني الجمیع أو الجمع

  .)١٠١٨(ِإنََّك َسِمیُع الدَُّعاءِ / أن تأتي بمعني فاعل: نحو "سمیع" في قوله تعالى: ٣

  .)١٠١٩(الصفة المشبهة: "سمیع" علي وزن "فعیل" بمعني"فاعل" أي: "سامع"

مفاعــل: نحــو "حســیب" بمعنــي محاســب، كمــا فــي قولــه تعــالى: / أن تــأتي بمعنــي ٤

َوَكَفى بِاللَِّه َحِسیًبا)١٠٢٠(.  
                                                             

)( ) ١٥٤سورة النساء اآلیة.(  

)( ٤٨٨ص ١المصباح المنیر، "غلظ" ج .  

)( ) ٢٤٥سورة البقرة اآلیة .(  

)( سورة البقرة اآلیة )١٠.(  

)( ١٧٨، ص١الكشاف، الزمخشري، ج .  

)( ) ٦٩سورة النساء اآلیة.(  

)( الزركشي، تحقیق: یوسف عبدالرحمن المرعشلي، جمال حمدي  البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عبداهللا

  . ٥٨، ص٣م ، ج١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الذهبي، إبراهیم عبداهللا الكردي، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 

)( ) ٣٧سورة آل عمران اآلیة.(  

)( ٢٥٦، ص١التبیان في إعراب القرآن، العكبري، ج .  

)( ) ٦سورة النساء اآلیة.(  



  .)١٠٢١(و"حسیب" بمعني "محاسب"، "فعیل" بمعني "مفاعل"؛ أي محاسبًا ألعمالكم

  .)١٠٢٢(أما األوزان السماعیة للصفة المشبهة من "فعل" مضموم العین: فهي

  .)١٠٢٣( لم الناس في المهد وكهالتك/ فعل: نحو كهل، كما في قوله تعالى: ١

الصفة المشبهة: "كهال" علي وزن "فعل" وهـي مـن الفعـل "كهـل" مضـموم العـین علـي 

وزن "فعــــل" والكهــــل الــــذي جــــاوز الثالثــــین، واكتهــــل صــــار كهــــًال والجمــــع كهــــول واألنثــــى 

  .)١٠٢٤("كهله"

  .)١٠٢٥(َأْنَبَتَها َنَباتًا َحَسًناَفتََقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن وَ / فعل: كما في قوله تعالى: ٢

  فالصفة المشبهة "حسن" علي وزن "َفَعل" وهي من الفعل "َحْسن". على وزن "َفُعل".

َوِمْنُهْم َمْن َیُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة ومؤنث "َفَعل": "َفعله" كما في قوله تعالى: 

  .)١٠٢٦( َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنةً 

  المشبهة: "حسنة" علي وزن "َفَعلة" مؤنث "َفَعل" فالصفة

َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَیتَـاَمى / ُفُعل: نحو: "ُجُنب" كما في قوله تعالى: ٣

  .)١٠٢٧( َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنبِ 

. وهـــذا )١٠٢٨(ُفُعـــل" مـــن الفعــل "َجُنـــب" أي َبْعـــدالصــفة المشـــبهة: "الُجُنـــب" علــى وزن "

  .)١٠٢٩(اللفظ "جنب" مما یستوي فیه المذكر والمؤنث، والمفرد الجمع

                                                             

)( ٦٠٤،ص ٣ر الطبري (جامع البیان) جتفسی.  

)( ٨التطبیق الصرفي، عبده الراحجي، ص .  

)( ) ١١٠سورة المائدة اآلیة.(  

)( ٥٤٣ص ٢المصباح المنیر، "كهل" ،ج .  

)( ) ٣٧سورة آل عمران اآلیة.(  

)( ) ٢٠١سورة البقرة اآلیة .(  

)( ) ٣٦سورة النساء اآلیة.(  

)( ١١٩ة "جنب"، صمختار الصحاح، الرازي، ماد .  

)( ٣٩، ص١شرح شافیة ابن الحاجب، ج.  



  .) ١٠٣٠( َواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ / فعول: نحو: رؤوف، في قوله تعالى: ٤

الصفة المشبهة: "رءوف" علي وزن "فعول" من الفعل "َرُؤف" والرأفة أشّد من الرحمة، 

  .) ١٠٣١(الرؤوف: الرحیم لعبادة العطوف علیهمو 

 :صیاغتها من "َفَعل" الالزم  

تــــأتي الصـــــفة المشـــــبهة مـــــن "َفَعـــــل" الــــالزم ولكنهـــــا قلیلـــــة نحـــــو: حـــــریص، وأشـــــیب، 

  .) ١٠٣٢(وضیق

  ومن أمثلة الصفة المشبهة من "فعل" الالزم:

ــا ُكِتــَب َعَلــْیِهُم الْ / فعیــل: نحــو "قلیــل" كمــا فــي قولــه تعــالى: ١ ِقَتــاُل َتَولَّــْوا ِإالَّ َقِلــیًال َفَلمَّ

  .) ١٠٣٣( ِمْنُهمْ 

  الصفة المشبهة: "قلیًال" من الفعل "قل" علي وزن "فعل" الالزم.

كـم مـن فئـة قلیلـة غلبـت فئـة كثیـرة بـإذن ومؤنث "فعیل" "فعیلة" كما في قولـه تعـالى: 

  .) ١٠٣٤( اهللا

  الصفة المشبهة: "قلیلة" علي وزن "فعیلة" وهي مؤنث "قلیل".

ــوا ِمــْن / َفعـل: نحــو َفــظ، كمـا فــي قولــه تعــالى: ٢ َوَلـْو ُكْنــَت َفظ�ــا َغِلـیَظ اْلَقْلــِب َالْنَفضُّ

  .) ١٠٣٥( َحْوِلكَ 

الصــفة المشــبهة: "فظــًا" مــن الفعــل "َفــظَّ"، الــذي أصــله "فَظــَظ" والفــظ: الغلــیظ الجانــب، 

  .) ١٠٣٦(السیئ الخلق

وب ومــن ذلــك قولــه تعــالى: / َفْیِعــل: ویكــون مــن الفعــل األجــوف، نحــو: َصــاب َیُصــ٣

 ــَن ــــَماِء ِفیــــِه ُظُلَمــــاٌت َوَرْعــــٌد َوَبــــْرٌق َیْجَعُلــــوَن َأَصــــاِبَعُهْم ِفــــي آَذاِنِهــــْم ِمــ ــــَن السَّ َأْو َكَصــــیٍِّب ِم

َواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ    .)١٠٣٧( الصَّ

                                                             

).٣٠سورة آل عمران اآلیة ( )١٠٣٠(

.١١٢ص ٩لسان العرب، "رأف" ج)١٠٣١(

.١٤٨ص ١شرح شافیة ابن الحاجب "مصدر شابق" ج)١٠٣٢(

).٢٤٦سورة البقرة اآلیة ( )١٠٣٣(

).٢٤٩سورة البقرة ( )١٠٣٤(

).١٥٩سورة آل عمران ( )١٠٣٥(

٩٠٠ص لقاموس المحیط (فظظ) )١٠٣٦(



الصـــفة المشـــبهة: "َصـــیِّب"، مـــن صـــاب، یصـــوب، والصـــوب: نـــزول المطـــر وصـــاب 

وقــد اختلــف  .)١٠٣٨(نبعــث، ومنــه: مطــر صــْوب وصــیِّب وصــیوبالمطــر صــوبًا وانصــاب: ا

  .)١٠٣٩(النحاة في وزن "صیب"، فقیل إنه علي وزن "فَْیِعل" وهذا مذهب البصریین

. ویبــدو أن الــراجح مــا ) ١٠٤٠(وقــال بعــض الكــوفیین: إن أصــله "َصــْوَیب" علــى "َفْعَیــل"

فــي الیــاء والــواو،  ذهــب إلیــه البصــریون؛ ذلــك أن "صــیِّب" أصــله "َصــْیِوب"، اجتمعــت الیــاء

  وسبقت األولي بالسكون، فقلبت الثانیة "الواو" یاء، وأدغمت الیاء فصارت "صیِّب".

ومما جاء علي وزن فیِّعل كذلك: میِّت من الفعـل "مـات" الـذي أصـله "َمـَوت" و"میِّـت" 

أصــله: "میتــوت"، أیضــًا اجتمعــت الیــاء والــواو وكانــت األولــي منهــا ســاكنه فقلبــت الــواو یــاء 

  .)١٠٤١(دغمت الیاء في الیاء فصارت "میِّت"وأ

َمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَّمُ وقد ورد مؤنث "میت" في قوله تعالى:    .) ١٠٤٢( ُحرِّ

. علـــي وزن )١٠٤٣(وقــد جـــاء فـــي ذلــك: أنـــه قـــد یخفــف بحـــذف العـــین فیصــیر "المیتـــة"

. ومنـه ) ١٠٤٥(فون الیاء. یریدون به میِّتًا، ولكن یخف) ١٠٤٤( بلدة میتاً الفعیلة وقوله تعالى: 

  قول الشاعر:

  )١٠٤٦(لیس َمْن َمات فاسَتراِحِ َبمْیٍت ** إنَّما الْمیُت َمیُِّت األحیاءِ 

/ فعـالن: وتجـئ الصـفة المشــبهة مـن "َفَعـل" الـالزم علــي "فعـالن" نحـو "حیـران" مــن ٤

  .) ١٠٤٧(الفعل: َحار، یحار حیرة وحیرًا، وحیران: تائه من قوم حیاري، واألنثي حیري

                                                                                                                                                                                          

) .١٩) سورة البقرة اآلیة (١٠٣٧(

.٥٣٤ص  ١) لسان العرب ، "صوب" ج ١٠٣٨(

.٢١٨ص  ١) البحر المحیط، ج ١٠٣٩(

.٤٦٩ص  ٢) اإلنصاف في مسائل الخالف ج ١٠٤٠(

.٤٩٨ص  ٢) الممتع في التصریف ، ابن عصفور ج ١٠٤١(

) . ٣) سورة المائدة اآلیة (١٠٤٢(

الــب، تحقیــق : المقــرئ محمــد غــوث النــدوي، نشــر وتوزیــع الــدار ) التبصــرة فــي القــراءات الســبع ، مكــي بــن أبــي ط١٠٤٣(

.٤٥٧م، ص ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢السلفیة ، ط  

) . ٤٩) سورة الفرقان ، اآلیة (١٠٤٤(

.١٥٥ص  ١) معاني القرآن ، األخفش ، ج ١٠٤٥(

.١٨٨ص  ٤، خزانة األدب ج  ١٥٢) قائله عدي بن رعالء الغساني، انظر: األصمعیات ص ١٠٤٦(



ُقــْل َأَنــْدُعو ِمــْن ُدوِن اللَّــِه َمــا َال َیْنَفُعَنــا َوَال َیُضــرَُّنا َوُنــَردُّ َعَلــى ذلــك قولــه تعــالى:  ومــن

  .) ١٠٤٨( َأْعَقاِبَنا َبْعَد ِإْذ َهَداَنا اللَُّه َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشََّیاِطیُن ِفي اْألَْرِض َحْیَرانَ 

  .)١٠٤٩(دة ال یدري كیف یصنعفقیل إن "حیران": بمعني تائه وضال عن الجا

  / صوغ الصفة المشبهة من غیر الثالثي:٢

جاء في التسهیل: إن الضفة المشـبهة مـن غیـر الثالثـي تـأتي علـي وزن اسـم الفاعـل، 

  .)١٠٥٠(بشرط أن تدل علي الثبوت

وهنــاك مــن یــذهب إلــي أنهــا تصــاغ مــن الثالثــي فقــط؛ ذلــك ألنهــا ال تجــاري المضــارع 

لوا ما جاء منها من غیر الثالثـي بأنـه اسـم فاعـل قصـد بـه الثبـوت خالفًا السم الفاعل، وتأو 

  .)١٠٥١(فأجري مجري الصفة المشبهة

ومما ذكر من أمثلة الصـفة المشـبهة مـن غیـر الثالثـي "مطـرق" نحـو: الطـائر مطـرق 

ــي وزن "افتعــــل"، وأطرقــــت األرُض: تلبــــد ترابهــــا  ــــرق جنــــاُح الطــــائر: التــــف علــ ریشــــة. واطَّ

  .)١٠٥٢( بالمطر.

لتهــــــا كــــــذلك: مســــــتقیم الــــــرأي، معتــــــدل القامــــــة منطلــــــق اللســــــان، ومنبســــــط ومــــــن أمث

  .)١٠٥٣(الوجه

ومما ورد في القرآن الكـریم مـن صـوغ الصـفة المشـبهة مـن غیـر الثالثـي قولـه تعـالى: 

 ٌوََال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبین )١٠٥٤(.  

ان"، بمعنــي الظــاهر والواضــح وأبــان الشــيء: الصــفة المشــبهة: "مبــین" مــن الفعــل "أبــ

  .)١٠٥٥(وضحه حتى صار بیتًا، واستبان وتبین: ظهر

                                                                                                                                                                                          

.٢٨٥ص  ٤(صبر) ج ) لسان العرب ١٠٤٧(

).٧١سورة األنعام اآلیة ( )١٠٤٨(

)٢٨ص ٢) الكشاف، الزمخشري، ج.  

)١٣٩) تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ابن مالك، ص.  

)٢٣٠، وانظر المفصل في العربیة، الزمخشري، ص١٤٨ص ١) شرح شافیة (بن الحاجب، الرضي، ج.  

)٢٢٢ص ١عرب "طرق" ج، وانظر لسان ال٢٦٧ص ٤) الصحاح، الجوهري، طرق ج.  

)٥٨ص ٦، وهمع الهوامع للسیوطي، ج٧٩ص ٢) انظر: شرح التصریح علي التوضیح، األزهري، ج.  

)) ١٦٨) سورة البقرة اآلیة.(  



وفــي "مبــین" إعــالل بالنقــل والتســكین؛ أصــله: "مبــین" بســكون البــاء وكســر الیــاء، وقــد 

  استثقلت الكسرة على الیاء ، فسكنت، ونقلت حركتها إلي الباء.

ــا الَّــِذیَن َكَفــُروا َفُأَعــذُِّبُهْم َعــَذاًبا ى: وممــا ورد مــن أمثلــة الصــفة المشــبهة قولــه تعــال َفَأمَّ

  .)١٠٥٦( َشِدیًدا ِفي الدُّْنَیا َواْآلِخَرةِ 

الصــفة المشــبهة: "شــدیدًا" مــن الفعــل "اشــتد"، ویشــترط أن یكــون بمعنــي "ذا شــدة" فلــو 

  .)١٠٥٧(كان بمعني "مشتد" فهو اسم مفعول. وشيء شدید: بیَّن الشدة، وشيء شدید: مشتد

  غ الصفة المشتبهة من الفعل المتعدي:/ صو ٣

یبدو أن معظم أمثلة الصفة المشتبهة من األفعال الالزمة، وذلك ال ینفي ورودها من 

  .)١٠٥٨(ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسِریَن َأْعَماالً أفعال متعدیة ومن ذلك قوله تعالى: 

  .)١٠٥٩(فالصفة المشبهة: "األخسرین" من الفعل المتعدي "خسر"

  .)١٠٦٠(كما أورد بعض المحدثین: مهذب الطبع، ومنقي السریرة

  .)١٠٦١( َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ ومما ورد في القرآن كذك: 

  الصفة المشبهة "علیم" من علم وهو فعل متعد.

  .)١٠٦٢( الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ وكذلك في قوله: 

  الن" من الفعل المتعدي "رحم".الصفة المشبهة: "الرحمن" علي وزن "فع

. ویبـدو أن صـیاغتها )١٠٦٣(وقیل: إنه اشتق من "رِحم" بعد نقله إلي "رُحم" وهو الـالزم

  من المتعدي مباشرة هو األفضل؛ ذلك ألنها صفة هللا عز وجل.

                                                                                                                                                                                          

)٦٧ص ١٣، لسان العرب "بین" ج٢٥٨) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة "بین" ص.  

)) ٥٦) سورة آل عمران.(  

)٢٣٢ص ٣) لسان العرب "شدد" ج.  

)) ١٠٣) سورة الكهف.(  

)٢٠١، ص١) الكتاب، سیبویه ج.  

)١٧٢) المورد في علم الصرف، سامي عوض، ص.  

)) ٢٣١) سورة البقرة اآلیة.(  

)) ٣) سورة الفاتحة اآلیة.(  

)٩٣م، ص١٩٨٢) الكلیات، أبوالبقاء أیوب بن موسي الكفوي، دمشق، القسم الثالث ط.  



والصــفات المتصــلة بــاهللا عــز وجــل لیســت طارئــة وال عارضــة، وال مؤقتــة بــزمن معــین 

  ال یناسب المولي جلَّ شأنه.تنقضي بانقضائه؛ ألن ذلك 



  ني المبحث الثا

  ما بين الصفة المشبهة واسم الفاعل

لمــا كانــت الصــفة المشــبهة مشــبهة باســم الفاعــل ، وهــي فــروع لــه ، ومحمولــة علیــه ، 

  كانت أقل منه في منزلة اإلعمال ، ونقص تصرفها في الكالم عن تصرفه.

  جه اختالف. لذا كان بینها وبین اسم الفاعل أوجه اتفاق وأو 

  وًال:أوجهة التشابه بین الصفة المشبه واسم الفاعل:أ

، فــإن لــم تكــن مشــتقة فلیســت بصــفة )١٠٦٤() إنهــا تشــبه اســم الفاعــل فــي االشــتقاق١(

  أصلیة مشبهة باسم الفاعل. 

إنما هي مشبهة على وجه مـن التأویـل ویمثلهـا االسـم الجامـد الـذي یـدل داللـة الصـفة 

  أویل بالمشتق نحو: المشبهة مع قبوله الت

  عرفت رجُالً◌ أسدًا أبوه ، ونمرًاً◌ خادمه ، وثعلبًا حارسه.

  والمعني التأویلي : شجاعًا أبوه، غادرًا خادمه ، ماكرًا حرسه. 

ونحــو هــذه الفتــاة قمــر وجههــا ، حریــر شــعرها والمعنــى التــأویلي : مضــّي وجههــا أو 

  جمیل ، وناعم شعرها.

َلَقـْد ُكْنـَت ِفـي َغْفَلـٍة ِمـْن ، وقبلهـا )   ١٠٦٥( اْلَیـْوَم َحِدیـدٌ  َفَبَصـُركَ ومنه قوله تعـالى : 

  .)١٠٦٧(،  أي من عاقبة الكفر فلما كشف عنك الغطاء احتد بصرك ) ١٠٦٦( َهَذا

  ومنها قول القائل . 

  )١٠٦٨(فراشة الحلم فرعون العذاب وٕان * تطلب نداه فكلب دنه كلب

  دید ، والمعنیان على التأویل بالمشتق. فالمراد بفراشة : طائش ، وبفرعون : ألیم أو ش

                                                             

)(  ، ٢١٤ص  ٣ج النحو الوافي ، عباس حسن.  

)( ) ٢٢سورة ق اآلیة . (  

)(  ٢٢سورة ق اآلیة  

)(  ١٢٤ص  ٨البحر المحیط ، أبوحیان ، ج.  

)(  وحاشــیة الصــبان ١٠٥ص  ٣، شــرح التســهیل ج  ٢١٤ص  ٣ورد بــال نســب ، النحــو الــوافي ، عبــاس حســن ج .

  .١٦ص  ٣على شرح األشموني ، ج 



ــى المعنـــــي ٢( ) إن كـــــل منهمـــــا یـــــدل علـــــى الحـــــدث ومـــــن قـــــام بـــــه ، أي یـــــدل علـــ

فمثًال : كلمة "ُمِكرم" اسم فاعل تدل على معنى الكرم ، وشخص ینسـب لـه  )١٠٦٩(وصاحبه

  الكرم ، كذلك كلمة "كریم" صفة مشبهة باسم الفاعل تدل على المعنى السابق .

لصــفة المشــبهة اســم الفاعــل فــي التــذكیر والتأنیــث ودخــول الــالم ، والتثنیــة ) تشــبه ا٣(

  فنقول في التذكیر والتأنیث : عظیم ، وعظیمة ، كریم وكریمة جمیل وجمیلة.  )١٠٧٠(والجمع

ونقـــول فـــي التثنیـــة والجمـــع : عظیمـــان وعظیمتـــان، وعظیمـــون وعظیمـــات وكریمـــان 

  ون ، وجمیالت. وكریمتان ، وكریمات ، جمیالن وجمیلتان وجمیل

  . )١٠٧١(وقال سیبویه : "إذا ثنیت أو جمعت فأثبت النون فلیس إال النصب"

ــك قـــولهم : هـــم الطیبـــون األخیـــار ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى :  ُقـــْل َهـــْل ُنَنبِّـــُئُكْم وذلـ

  . )١٠٧٣(.  فالـ (أعمال) منصوب على التمییز )١٠٧٢( ِباْألَْخَسِریَن َأْعَماالً 

  ومنه قول الشاعر : 

  عدن قومي الذین هم * سم الُعداة وآفة الجزرال یب

  )١٠٧٤(النازلون بكل ُمعترٍك * والطیبون مقاعد األزرِ 

، وٕان  اً زیٍد ، وقولهم : هم الطیبو أخبار  فإن كفت النون جررت ، نحو هؤالء الضاربو

  شئت نصبت على قوله : "الحافظو عورة العشیرة ". 

                                                             

)(  ٣ص  ٣حاشیة الصبان ، (مصدر سابق) ج .  

)(  ٣ص  ٣، حاشیة الصبان ج  ٨١ص  ٦شرح المفصل ، ابن یعیش، ج.  

)(  ٢٠١م، ص ١٩٨٨،  ٣ط  ١الكتاب ، سیبویه ، ج.  

)(  ١٠٣سورة الكهف ، اآلیة.  

)(  ٣١٤ص  ٣معاني القرآن وٕاعرابه ، الزجاج ، ج.  

)(  ال  ٣/٩٨، وشرح التسهیل ٢٠٢ص  ١البیت للشاعرة خرنق بنت بدر بن هفان ، انظر : الكتاب ، سیبویه ، ج) ،

یبعدن : ال یهلكن ، الجزر : جمع جزور ، معترك : موضع ازدحام القوم للحرب، األزر: جمع إزار وهـو مـا یسـتر 

  النصف األسفل من البدن . 



یر والتأنیــث ، فلیســت صــالحة ألن تكــون فــإن لــم تصــلح الكلمــة للتثنیــة والجمــع والتــذك

  .  )١٠٧٧(وِدالص )١٠٧٦(وذلك مثل قُْنعان )١٠٧٥(صفة مشبهة

  فنقول رجل أو رجالن أو رجال أو امرأة أو امرأتان أو نسوة قنعان .

  هذه درع وهاتان درعان وهؤالء دروع دالص 

  أما كلمة (ُمْرضع)  فإنها: ال تلحقها عالمة التأنیث ؛ ألنها خاصة بالمؤنث.

  .)١٠٧٨( َیْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعتْ ما في قوله تعالى :أ

  المراد منها : إنها في حالة اإلرضاع .

وقـد ورد فـي المزهـر : مــا كـان علـى " ُمْفِعــل" ممـا ال یوصـف بــه المـذكر فهـو بغیــر  

  . )١٠٧٩(هاء ... فإن أرادوا الفعل قالوا : مرضعة

مــرأة مرضــع : أي ذات رضــاع ، أرضــعت ولــدها أو أرضــعت غیــره ، كمــا ورد أن ال

  فهي التي لها هذه الصفة. 

  .)١٠٨٠(أما : المرضعة : فهي التي تباشر اإلرضاع فعالً 

ومـــا كـــان علـــى "فاعـــل" ممـــا ال یكـــون وصـــفًا للمـــذكر فهـــو بغیـــر هـــا نحـــو : حـــائض 

  وطامث وطالق ، فإن أرادوا الفعل قالوا : طالقة وحاملة.

أشیاء على (فاعل) تكون للمذكر والمؤنث ، فلـم یفرقـوا بینهـا قـالوا : جمـل  وقد جاءت

ضامر وناقة ضامرة ، ورجل عاشق وامرأة عاشق وقد یأتي "فاعل" وصـفًا للمؤنـث بمعنیـین 

  فتثبت الهاء في أحدهما دون اآلخر ، یقال امرأة طاهر من الحیض ، وطاهرة من العیوب.

                                                             

)( ٧ص  ٣حاشیة الصبیان على شرح األشموني ، مصدر سابق ، ج.  

)(  ٧٩٧(قنع) ص  ٢والمؤنث والمفرد والجمع ، المعجم الوسیط جالقنعان : من یرضى بالیسیر ویستوي فیه المذكر.  

)(  ٣١٦ص  ١دالص : لینة ، ومنها : درع دالص ، والجمع دالص ، المصدر السابق (دلص) ج.  

)( ) ٢سورة الحج اآلیة . (  

)(  ٢١٧ص  ٢المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السیوطي ، ج .  

)(  ٤١٠ص  ٣، ج معاني القرآن وٕاعرابه ، الزجاج .  



 )١٠٨١(هرها ... وقد ورد بیان ذلك في اسم الفاعلوحامل من الحمل ، وحاملة على ظ

 .  

) تشــبه الصــفة المشــبهة اســم الفاعــل فــي عملهــا النصــب فــي التشــبیه بــالمفعول بــه ٤(

بشرط االعتماد ، أما غیره فتعمل فیه بدون شرط كالرفع في الفاعـل والجـر فـي المضـاف ، 

  وهو ما ذكره ابن مالك في األلفیة حین قال .

  لمعدي * لها على الحد الذي قد حداوعمل اسم الفاعل ا

  . )١٠٨٢() قد ُیحوَّل اسم الفاعل إلي الصفة المشبهة والعكس٥(

  یحول اسم الفاعل إلي الصفة الشبهة بطریقتین : 

) إذا أرید منه الثبوت والدوام ، وقامـت قرینـة تـدل علـى ذلـك فیصـیر صـفة مشـبهة ١(

تجري علیه أحكامها.   

ء أكــان ثالثیـًا أو غیــر ثالثــي الزمــًا أو متعــدیًا نحــو : ) إذا أضـیف إلــى فاعلــه ســوا٢(

  فالن عالي القامة ، شامخ األنف.

فاألفعال : (عال وشمخ) أفعال الزمة ، وهي بهذا المعنـى قـد انتقلـت مـن اسـم الفاعـل 

  الدال على الحدوث إلى الصفة المشبهة  الدالة على الدوام والثبوت. 

یجـوز انتقالـه إلـى الصـفة المشـبهة بشـروط أمـن  أما اسم الفاعل المأخوذ ن فعل متعـد

اللـبس ؛ هـو التبـاس اإلضـافة إلـى الفاعـل باإلضـافة إلـى المفعـول . فـإذا لـم یـؤمن اللــبس ال 

  یجوز اإلضافة فنحو فالن راحم األبناء ، نافع األعوان .

والمعنــى : إن أبنــاه راحمــون ، وأعوانــه نــافعون ، فــالمراد ب( نــافع وراحــم)    الصــفة 

  مشبهة ومعناها ، فیكون "راحم ونافع" مضافین إلى فاعلهما ومن ذلك قول القائل : ال

   )١٠٨٣(ما الراحم القلب ظالمًا وٕان ُظلما  * وال الكریُم بمنَّاع وٕان ُحرما

  حیث أضیف "الراحم " وهو اسم فاعل من "رحم" المتعدي إلى الفاعل .

                                                             

)(  ٢١٧ص  ٢المزهر (مصدر سابق) ج.  

)(  ٢١١المغني في علم الصرف، عبدالحمید مصطفى السید، ص.  

)(  وشــرح التصــریح علــى ١٠٤ص  ٣، شــرح التســهیل ج  ٥٨٢ص  ٢ورد البیــت بــال نســب فــي شــرح األشــموني ج ،

  .٧١ص  ٢التوضیح ج 



  وهو على معنى الصفة المشبهة .

  :)١٠٨٤(ة المشبهة إلى صیغة اسم الفاعل بطریقتین* كذلك قد تحول الصف

) تغییر أ و تحویـل وزن الكلمـة إلـى فاعـل ، مثـل: هـو فصـیح اللسـان، یحـول إلـى ١(

  اسم فاعل هو فاصح للسان.

وأیضًا : فالن لطیف المعشر : یحول إلى اسم فاعل  ، فالن الطف المعشر . ومنه 

  . )١٠٨٥( ُیوَحى ِإَلْیَك َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُركَ  َفَلَعلََّك َتاِرٌك َبْعَض َماقوله تعالى : 

فـ (ضائق) معدول عن (ضیَّق) ، وٕانما عدل عنه لیدل على الحدوث ؛ أي أنه حدث 

  .)١٠٨٦(عارض غیر ثابت

) أن یترك لفـظ الصـفة المشـبهة كمـا هـو ، ویـؤتي بقرینـة تـدل علـى الماضـي ، أو ٢(

  الحاضر ، أو المستقبل.

  مثل : زید مبتهج اآلن. 

  حمد سریع العدو أمس ، وسیبدو بعد قلیل فسیح الخطو. م

  * تحویل اسم المفعول إلى الصفة المشبهة : 

أما اسم المفعول الذي یصیر صفة مشبهة یظل على صیغته األصلیة ، ویكون فعلـه 

متعـدیًا أصـًال إلـى مفعـول واحـد ، فـإن كـان فعلـه الزمـًا أو متعـدیًا إلـى أكثـر مـن مفعـول لــم 

مـن اســم المفعـول الصـالح لالنتقــال إلـى صـفة مشــبهة مثـل : زیـٌد مشــكوٌر  یصـح أن یصـاغ

  فعلُه ، مؤدٌب خادُمه .

  وأنت مسموع الكلمة ، محصنًا خلقًا ، مكتمل علمًا. 

ویصیر اسم المفعول صـفة مشـبهة برفـع مـا بعـده علـى أنـه فاعـٌل ولـیس نائـب فاعـل؛ 

  .) ١٠٨٧(ألنه صار صفة مشبهة له أحكامها وقواعدها

                                                             

)( ٢١١د، ص المغني في علم الصرف، عبدالحمید مصطفى السی.  

)( ) ١٢سورة هود اآلیة. (  

)(  ٨٢ص  ٤الدر المصون، السمین الحلبي، ج .  

)(  ٢١٣المغني في علم الصرف، عبدالحمید مصطفى السید، ص.  



كر ابن مالك في التسهیل أیضًا ، تحویل كل من اسم الفاعل واسم المفعول إلى وقد ذ

  الصفة المشبهة. 

فقـال : "وٕان قصــد ثبـوت معنــى اسـم الفاعــل عومـل معاملــة الصـفة المشــبهة ولـو كــان 

من متعد وٕان أمن اللبس ... واألصـح أن یجعـل اسـم المفعـول المتعـدي إلـى واحـد مـن هـذا 

  . ) ١٠٨٨(الباب مطلقًا"

  انیًا: أوجه االختالف بین الصفة المشبهة واسم الفاعل : ث

  : )١٠٨٩(تي) إن االختالف بین الصفة المشبهة واسم الفاعل یكون في اآل١(

  ) اسم الفاعل یصاغ من المتعدي والالزم ، كضارب وقائم، ١(

  ومستخرج ومستكبر من األفعال : (ضرب وقام ، واستخرج ، واستكبر). 

  اغ إال من الالزم ، نحو : حسن ، وجمیل ، من األفعال: والصفة المشبهة ال تص

(َحُسـن وجمــل) ، أو مــن المتعــدي الــذي هــو فـي حكــم الــالزم وفــي منزلتــه مثــل : هــذا 

  ممدود القامة عالي الرأس ، أفعالها :(مدَّ ، عال) متعدیة لواحد ُقصد منها الصفة المشبهة. 

ومســتقبل) ، وهــي ال تكــون إال ) إنــه یكــون لألزمنــة الثالثــة (ماضــي ، وحاضــر ، ٢(

للحاضــر ، أي الماضــي المتصــل بــالزمن الحاضــر مــع الــدوام وذلــك مثــل : "الوجــه حاســن 

  اآلن أو غدًا أو أمس" ، ال یجوز ذلك في مثل : " الوجه حسن أمس أو اآلن أو غدًا) .

ــي حركاتـــــه وســـــكناته ؛ كضـــــارب   )١٠٩٠() إنـــــه ال یكـــــون إال مجاریـــــاً ٣( للمضـــــارع فـــ

ق وینطلــق ومنهــا : یقــوم وقــائم ، آلن األصــل."َیْقُوم" بســكون القــاف وضــم ویضــرب ومنطلــ

  الواو ، فحدث فیها إعالل بالنقل.

أمـــا الصـــفة المشـــبهة ، مـــن الفعـــل الثالثـــي ، منهـــا مـــا یـــوازن المضـــارع وذلـــك نحـــو: 

  "طاهر ویطهر" 

                                                             

)(  ١٤١تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، ابن مالك ، ص.  

)(  ٤ص  ٣، ج ، حاشیة الصبان على شرح األشموني  ٨٢ص  ٦شرح المفصل ، ابن یعیش ، ج.  

)(  أن المقصــود بالمجــاراة : تســاوي عــدد الحــروف المتحركــة   ٢٣٣ص  ٣ذكــر عبــاس حســن فــي النحــو الــوافي ج :

  والساكنة في كل منهما ، وأن یكون ترتیب المتحرك والساكن متماثًال . 



  ومنها ما لم یوازن المضارع نحو : "كریم وجمیل" من األفعال : "كرم وجمل" . 

  أما ما جاء منها من غیر الثالثي ، فقد وجب موازنته المضارع.

نحـــو : منطلـــق اللســـان " ویتضـــح مـــن ذلـــك أن الصـــفة المشـــبهة قـــد تكـــون مجاریـــة 

  للمضارع كما في نحو : منطلق اللسان من انطلق" . 

  . )١٠٩١(كما تكون غیر مجاریة نحو : كریم األب وجمیل الظاهر . وهذا هو الغالب

  لك: وقد ذكر ابن ما

  وصوغها من الزٍم لحاضِر * كطاهِر القلِب جمیل الظاهر

) إنما ال یتقدم معمولهـا علیهـا فـال یقـال : زیـد وجهـًا َحَسـٌن ویجـوز تقـدیم المعمـول ٤(

في اسم الفاعل نحو : زید عمر ضـارب ، إال إذا كـان معرفـًا بـآل أو مجـرور باإلضـافة أو 

  بحرف جر أصلي نحو: 

  أو مررت بضارٍب زیدًا هذا غالم قاتل زیدًا ، 

ــــه  ــــیس زیــــٌد بضــــارٍب عمــــرًا ،  جــــاز فی فــــإن كــــان الجــــر بحــــرف جــــر زائــــد نحــــو : ل

  .)١٠٩٣(. خالفًا للمبرد  )١٠٩٢(التقدیم

) إنهـا ال ُیفصـل بینهــا وبـین معمولهـا بفاصــل كـالظرف أو عدیلـه فــال یجـوز : هــو ٥(

  حسن في الدار الوجه.

  ن درسه.ویجوز ذلك في اسم الفاعل فیقال : محمد كاتب اآل

  أفاهم في القاعِة محمٌد الدرسَ .

) إنها ال تعمل في مضمر ، فال یقال : هذا حسن والوجه والعین فتنصـب "العـین" ٦(

علــى تقــدیر : هــذا حســن والوجــه وحســن العــین أي ال یجــوز أن یعطــف علــى المجــرور بهــا 

  بالنصب . 

                                                             

)(  ٩٣ص  ٣التوضیح والتكمیل ، محمد عبدالعزیز النجار ، ج.  

)( ٣٤ص  ٣شموني، ج حاشیة الصبان على شرح األ .  

)(  ٢٦٤، ص  ٤المقتضب ، المبرد ، ج.  



بخفض "زیـد" ونصـب ویجوز ذلك في اسم الفاعل ، فیقال : (هذا ضارُب زیٍد وعمرا) 

"عمــرا" علــى تقـــدیر فعــل أو وصـــف منــون أي : هــذا ضـــارُب زیــٍد وضـــارٌب وعمــرًا ، ألنـــة 

  یعطف على الموضع بالنصب ، إذا كان المعطوف علیه منصوبًا في المعنى.

بـل هـو مرفـوع  –أي لیس منصـوبًا فـي المعنـى  –معمول الصفة المشبهة لیس كذلك 

  لماِل والعبید األصل زید كثیٌر مالُه. في المعنى ؛ ففي نحو زیُد كثیر ا

ـــة علـــى اســـم الفاعـــل فإنهـــا اســـم ٧( ) "أل" الداخلـــة علیهـــا حـــرف تعریـــف ، أمـــا الداخل

  موصول .

) منصوبها المعرفة مشبه بالمفعول به ، أما منصوب اسـم الفاعـل فهـو مفعـول بـه ٨(

زیـد حســن حقیقـة ؛ ذلــك ألن اإلخبـار بهــا هـو إخبــار عـن صــفة فـي موصــوفها ، ففـي نحــو 

  الوجه ، "زید" لم یفعل شیئًا بالوجه ، بل إن الوجه فاعل في المعنى. 

أما اسم الفاعل فهو الذي یدل على إحداثه الفعل الدال علیـه لفظـه ففـي محمـد مخـرج 

الصدقة ، فإن اسم الفاعل "مخرج" یدل على من أحدث اإلخراج الذي وقع علـى المنصـوب 

  .   )١٠٩٤(خراج"الصدقة" ، كما یدل على إحداث اإل

) إنها تدل على الثبوت والدوام ، واسم الفاعل یدل علـى التجـدد والحـدوث فـإذا قلنـا ٩(

: "زید حسن الوجه فإن "الحسن" معني ثابت ودائم ، بخالف اسمي الفاعل والمفعول ؛ فإذا 

قلنا : مررتُّ برجٍل ضـارٍب عمـرًا أو مـررت برجـل مضـروب فـإن "ضـارب ومضـروب" یفیـد 

  .)١٠٩٥(حدوث الضرب وتجددهكل منهما 

  ) عدم شبهها للفعل ، لذا احتاجت في العمل إلي َشَبه اسم الفاعل. ١٠(

) إذا دخلت علیها "ال" وعلى معمولها ، فاألجود في معمولها الجر بخـالف اسـم ١١(

  .)١٠٩٦(الفاعل فإن النصب فیه أجود

  ) إن معمولها ال یكون أجنبیًا بل سببیًا ونعنى بالسببي:  ١٢(

                                                             

)(  ٤٣٨ص  ٢مغني اللبیب عن كتب األعاریب، ابن هشام ، ج.  

)(  ٣٠٢شذور الذهب ، ابن هشام ص.  

)( ٢٤٤ص  ٢األشباه والنظائر ، السیوطي ، ج.  



یكــون معمولهــا متصـــًال بضــمیر الموصــوف لفظـــًا ومعنــي ، ومثــال اللفظـــي :  أن -أ

  مررت برجٍل حسٍن وجَهَه . 

   –أي منه  –ومثال المعنوي : زید حسن والوجه 

أن یكــون معمولهــا متصــًال بمــا یقــوم مقــام الضــمیر نحــو : مــررت برجــل حســن  -ب

  الوجه ألن "أل" قائمة مقام الضمیر المضاف إلیه.

مقــدرًا معــه ضــمیر الموصــوف  ، نحــو مــررت برجــل حســٍن وجهــًا أي  أن یكــون -ج

  وجهًا منه وال تقول: مررت برجٍل حسٍن عمرًا. 

أمــا اســم الفاعــل فــإن معمولــه یكــون ســببیًا نحــو : مــررت برجــل ضــارب أبــاه ویكــون 

  . )١٠٩٧(أجنبیًا نحو : مررت برجٍل ضارٍب عمراً 

  قد ذكر ابن مالك :

  * وكونه ذا سببیة وجبْ  وسبُق ما تعمُل فیه مجتنب  

) إن معمول الصفة المشبهة ال یجوز اتباعه بالنعـت ؛ ذلـك ألن معمولهـا سـببي ١٣(

  مرتبط بمتقدم ، وقد أشبه الضمیر وهو ال ینعت ، فكذا ما أشبهه .

أمــا اســـم الفاعـــل فإنــه یجـــوز إتبـــاع معمولــه . بجمیـــع التوابـــع ، فنقــول : محمـــد فـــاهم 

  .)١٠٩٨(ي درَس الصفٍة المشبهةالدرَس األول كله ، والثان

) إنه ال یقبح حذف معمول اسم الفاعل وٕاضافته إلى مضاف إلى ضمیره نحو : ١٤(

  مررت بقاتل أبیه. 

  ویقبح ذلك في الصفة المشبهة كما في : مررت بحسن وجهه. 

َوَجَعــَل ، كمــا فــي قولــه تعــالى  )١٠٩٩() إنــه یجــوز إتبــاع مجــروره علــى المحــل ١٥(

  .  )١١٠٠(َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا اللَّْیَل َسَكًنا

بنصــب " الشـــمس" علـــى محــل "اللیـــل"  وقـــرأ الكوفیـــون "جعــل" فعـــًال ماضـــیًا والبـــاقون 

  .   )١١٠١(بصیغة اسم الفاعل "جاِعل"

                                                             

)(  ٣٠٤قطر الندى دبل الصدى ، ابن هشام ص.  

)(  ٥ص  ٣حاشیة الصبان ج .  

)(  ٥ص  ٣، حاشیة الصبان ج  ٤٣٩ص   ٢مغني اللییب ، ابن هشام ج.  

)( ) ٩٦سورة األنعام اآلیة . (  

)( ١٣٣ص  ٣الدر المصون ، السمین الحلبي، ج.  



وجــاء فــي الجــامع : قــراءة بعضــهم بنصــب "الشــمس والقمــر" علــى إضــمار فعــل ولــم 

  یحملوه على فاعل فیخفضونه. 

م : " وجاعــل اللیــل ســكنًا والشــمس والقمــر حســبانًا" بــالخفض عطفــًا كمــا قــراء بعضــه

  على اللفظ. 

ــي الصـــــــفة المشـــــــبهة مثـــــــل : ( هـــــــو حســـــــن الوجـــــــه. والبـــــــدَن)  ــك فـــــ وال یجـــــــوز ذلـــــ

بجر"الوجه"ونصــــب "البــــدن" خالفــــًا لبعضــــهم ممــــن أجــــاز :" هــــو قــــوي الرجــــِل والیــــُد" برفــــع 

  .  )١١٠٢(رورالمعطوف ، كما أجاز البغدادیون إتباع المنصوب بمج

) إن اسم الفاعل ال یجوز إضافته إلي الفاعل ، فال یجوز : "عجبت من ضارب ١٦(

  زید" و"زید" فاعل.

أمـا الصــفة المشــبهة فیجــوز إضــافتها إلــي الفاعـل ، ألنهــا إضــافة غیــر حقیقیــة نحــو : 

  .  )١١٠٣(الحسن الوجه ، الشدید الیدِ 

 یجــوز فــي مرفــوع اســم ) یجــوز فــي مرفــوع الصــفة المشــبهة النصــب والجــر ، وال١٧(

  .  )١١٠٤(الفاعل إال الرفع

) فد تؤنث بألف التأنیث نحو : بیضا الصفحة ، حمراء الوجه ومنها قولـه تعـالى ١٨(

 : ََبْیَضاُء ِللنَّاِظِرین 
َ
  .   )١١٠٥( َوَنَزَع َیَدهُ َفِإَذا ِهي

  .  )١١٠٦(أما اسم الفاعل فال تدخله األلف

عـــل إن تركـــت الداللـــة علـــى الثبـــوت إلـــي ) تغییـــر صـــیغتها إلـــى صـــیغة اســـم الفا١٩(

  الداللة على الحدوث. 

أمــا هــو فیبقــى علــى صــیغته ، عنــد تحویلــه إلــى الصــفة المشــبهة ، وٕان ُتركــت الداللــة 

  .  )١١٠٧(على الحدوث إلى الداللة على الثبوت

                                                             

)( ٨٣ص  ٢، شرح التصریح ج  ٤٣٩مغني اللبیب ، ابن هشام (مصدر سابق) ص.  

)(  ١٣٢ص  ١األصول في النحو، ابن السراج ، ج.  

)( ٣٧٢الذهب ، ابن هشام ص  شذور.  

)( ) ٣٣سورة الشعراء ، اآلیة . (  

)(  ٨٣ص  ٢شرح التصریح على التوضیح، ج.  

)(  ٢٣٩ص  ٣النحو الوافي، عباس حسن ، ج.  



  ثالثالمبحث ال

  عمل الصفة المشبهة

الفعـل المضـارع،  معنىعمل عمل الفعل؛ ألنها لیست في قو الصفة المشبهة أن تتلم 

  . )١١٠٨(عل فیما عملت فیهالفسم اوٕانما شبهت با

باسم الفاعل في العمل، واسم الفاعل مشبه بالفعل المضارع،  شبهةومعني ذلك أنها م

طت عن درجة اسم الفاعل في العمل ولم تقـو حولهذا انبالمشبه،  شبهةمت حلذلك فقد أصب

  أن تعمل عمله.

، يفــي التــذكیر والتأنیــث، لهــذا لــم تعمــل إال فــي الســببوٕانمــا عملــت ألنهــا مشــبهة بــه 

  الضمیر العائد على األصل.به ویقصد 

الصفات على ثالث مراتب، إحداهما تجري علـى الفعـل  وجاء في شرح المفصل: (إنَّ 

باســم  شــبهةعمــل؛ لقربهــا مــن الفعــل، وصــفة مكاســم الفاعــل والمفعــول، وهــي أقواهــا فــي ال

  . )١١٠٩(ألن المشبه بالشيء أضعف منه) لة؛الفاعل فهي دونها في المنز 

  فع ونصب وجر یقول ابن مالك:ر لصفة عمل اسم الفاعل المتعدي من ویثبت لهذه ا

  داالمعدي * لها على الحد الذي قد حُ  فاعلِ  اسمِ  وعملُ 

  . )١١١٠(أي أنها تعمل على حد اسم الفاعل، وهو أنه ال بد من اعتمادها

ام، أو نفـــي، أو ابتـــداء أو فهكـــون علـــى: اســـتكـــر فـــي اســـم الفاعـــل یواالعتمـــاد كمـــا ذ

  ًا مذكورًا بعدها. یمنعوت، أو صاحب حال، وأن یكون معمولها سبب

  ك: االعتماد على االستفهامافتقول: أكریم أخو 

  : االعتماد على النفي .كما قبیح خلق أخوی

  : االعتماد على موصوف.هُ برجل كریم خلق أعجبتُ 

  تماد على صاحب حال.أعجبت بالرجل كریمًا خلقه: االع

                                                             

)( ١٩٤ص ١الكتاب، سیبویه، ج.  

)( ٨١ص ٦شرح المفصل، ابن یعیش، ج.  

)( ٩٢ص ٢التوضیح والتكمیل، ج.  



  هؤالء كریم خلقهم: االعتماد على المبتدأ 

التمییــز، والظــرف، والحــال، هــذا إلــى جانــب أثرهــا فیمــا عــدا معمولهــا المباشــر مثــل: 

  والمجرور. اروالج

كــذلك لمــا فیهــا مـن معنــي الفعــل، فتعمـل فــي الظــرف والجــار تعمـل ومعنـي ذلــك أنهــا 

تعــدي مها الفعــل الــالزم والصــبمــن الفضــالت التــي ینمییــز وغیرهــا والمجــرور، والحــال، والت

  على حد سواء.

والت یجـوز تأخیرهـا وتقـدیمها علــى الصـفة المشـتبهة علـى الوجـه األرجــح، عمـوهـذه الم

  .)١١١١(عدا المفعول المطلق فإنه یجب تأخیره، وقیل إنها ال تعمل في المفعول المطلق

 اٌض حظًا وجمیل في شـمائله، فیَّـوجهًا، وكریم یدًا، وسعید  ومن أمثلة ذلك: هو حسنٌ 

  في عطائه.

  وٕانه كریم كرمًا واسعًا.

  : بهة* أوجه إعراب معمول الصفة المش

هــو مرفوعهــا وقــد ذكرنــا أنــه مــن أوجــه االفتــراق بینهــا وبــین اســم  -فــي المقــام األول 

  الفاعل أن مرفوعها یجوز فیه النصب والجر.

لذلك فإن لمعمولها ثالث حاالت إعرابیة هي:

  ربین:ض/ الرفع: وهو على ١

أ/ على أنه فاعل وهذا هـو األصـل، وهـو متفـق علیـه، حیـث تكـون الصـفة خالیـة مـن 

  الضمیر؛ لئال یكون للشيء فاعالن.

فعنــدما یقــال: زیــد حســن وجهــة، فــإن الحســن فــي الحقیقــة إنمــا هــو للوجــه لــذا یكــون 

  فاعًال.

  الوصف. يف ستتر ب/ أو على البدلیة من ضمیر م

  .) ١١١٢( َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َلُهُم اْألَْبَوابُ تعالى :  ففي قوله

                                                             

)( ٤ص  ٣ألشموني ، ج حاشیة الصبان على شرح ا .  

)( ) ٥٠سورة ص اآلیة . (  



علـــى النیابـــة عـــن الفاعـــل، وقیـــل إن  حیـــث قـــدر فـــي "مفتحـــة" ضـــمیر فـــي محـــل رفـــعٍ 

  .دلة من ذلك الضمیر بدل بعض من كل"األبواب" مب

  .)١١١٣(وقال قوم إن العائد محذوف، والمراد: مفتحة لهم األبواب منها

  / النصب: ٢

فـــي معمـــول الصـــفة المشـــبهة النصـــب، ویختلـــف توجیـــه النصـــب تبعـــًا لمبنـــي یجـــوز 

  المعمول من حیث التعریف والتنكیر.

  أي أن المعمول ال یخلو من أن یكون نكرة، أو معرفة.

وقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي معمـــول الصـــفة المشـــبهة المنصـــوب، ولهـــم فـــي ذلـــك أربعـــة 

  .)١١١٤(أقوال

مطلقـــًا ســـواء أكـــان نكـــرة أم معرفـــة، وهـــؤالء  القـــول األول: إن انتصـــابه علـــى التمییـــز

. ووافقهــم فــي ذلــك آخــرون، )١١١٥(جمهــور الكــوفیین، وعنــدهم أن التمییــز قــد یكــون معرفــة

  .)١١١٦(زوا أن یكون المعمول منصوبًا على التمییز إن كان فیه األلف والالموجوَّ 

كــان القــول الثــاني: وهــو التفصــیل فــي أن یكــون المعمــول نكــرة وأن یكــون معرفــة فــإن 

  .)١١١٧(یز ال غیر، وهذا مذهب جمهور البصریینینكرة فهو منصوب على التم

  وجهًا، وأخوك الشجاع قلبًا. حسنٌ  وذلك مثل: صالحٌ 

  .)١١١٨( ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسِریَن َأْعَماالً ومنه قوله تعالى: 

  .)١١١٩(فـ "أعماًال" تمییز منصوب

  .)١١٢٠(ل"وقد ذكر سیبویه أن التنوین بدل من "أ

                                                             

)(  ٣٧٨ص  ٣،وانظر : الكشاف للزمخشري ، ج  ٩٠ص  ٦شرح المفصل ، ابن یعیش ، ج.  

)(  ٣٧٣شذور الذهب ، ابن هشام ص .  

)(  ١٣٣ص  ١اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج.  

)(  ٨٥ص  ٦شرح المفصل، ابن یعیش ، ج.  

)(  ٨٤ص  ٢، شرح التصریح على التوضیح ج  ٨٤نفسه ص المصدر.  

)( ) ١٠٣سورة الكهف اآلیة. (  

)(  ٣١٤ص  ٣معاني القرآن وٕاعرابه ، الزجاج ، ج.  

)(  ٢٠٠ص  ١الكتاب ، سیبویه ، ج.  



ــن  ــــى التشــــبیه بــــالمفعول بــــه، مثــــل صــــالح حســ وٕان كــــان معرفــــة، فهــــو منصــــوب عل

  .)١١٢١(الوجه

) فــإن النصــب علــى التشــبیه بــالمفعول قــال بعضــهم: إذا قلنــا: (هــو حســن الوجــهَ حــین 

  .)١١٢٢(به، وال یحسن نصبه على التمییز

قــًا القـول الثالـث: إن معمـول الصـفة المشـبهة منصــوب علـى التشـبیه بـالمفعول بـه مطل

  سواء أكان معرفة أم نكرة.

القــول الرابــع: إن المعمــول المنصــوب، إن كــان معرفــة فلــه وجــه واحــد فــي اإلعــراب؛ 

وهو أن یكـون منصـوبًا علـى التشـبیه بـالمفعول بـه وٕان كـان نكـرة، فأمـا أن یكـون تمییـزًا، أو 

ْيٍء َأْكَبــُر ُقــْل َأيُّ َشــ. وقــد جــاء فــي قولــه تعــالى: )١١٢٣(منصــوبًا علــى التشــبیه بــالمفعول بــه

ــَنُكمْ  " "شــهادةً لصــفة المشــبهة "أكبــر" خبــر مبتــدأ، و. ا)١١٢٤( َشــهَاَدًة ُقــِل اللَّــُه َشــِهیٌد َبْیِنــي َوَبْی

  .)١١٢٥(منصوب على التمییز أو على المفعول به

ــن األقــــوال الســـابقة أن القــــول الثــــاني، والــــذي علیـــه جمهــــور البصــــریین هــــو  ویبـــدو مــ

  ء العربیة.الراجح؛ ذلك ألن علیه أكثر علما

  / الجر:٣

ــف والــــالم أو حإن الجـــر فـــي الصـــفة المشـــبهة مشـــروط یكـــون المعمـــول مصـــا بًا لأللـ

  .)١١٢٦(مضافًا إلى المصاحب

وقــد ذكــر: أن قولــك: (مــررت برجــل حســن وجهــة) بإضــافة "حســن" إلــى "وجــه" كمــا 

  .)١١٢٧(تقول: حسن الوجه

  واإلضافة إلى المعرفة أحسن وأكثر، وهذا ما ذكره سیبویه.

                                                             

)(  ٨٤ص  ١، شرح المفصل ، ج  ٨ص  ٣حاشیة الصبان على األشموني ، ج.  

)( ٨٥ص  ٦شرح المفصل (مصدر سابق) ص ج.  

)(  ٨٨ص  ٦، شرح المفصل ج  ٣٧٣شذور الذهب ، ابن هشام ص .  

)( اآلیة ،سورة األنعام: )١٩( .  

)(  ١٥٠ص   ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، ابن عطیة ، ج.  

)(  ١٠٥٩ص  ٢شرح الكافیة الشافیة ، ابن مالك ، ج .  

)(  ٨٦ص  ٦شرح المفصل ، ابن یعیش ، ج.  



أن الصفة المشبهة لـم تجـر مجـري الفعـل كمـا جـري اسـم الفاعـل، فكـان األحسـن وهو 

  عندهم فیها اإلضافة.

، لذلك فإن التنكیر، وال تكسبها تعریفًا، فهي مع التنوین نكرة نواإلضافة ال تخرجها ع

  .)١١٢٨(سواء، فكان ترك التنوین استخفافًا ألنه ال یضیف شیئًا جدیداً  هترك التنوین أو الحاق

هنــا نلحــظ كثــرة اإلضــافة فــي الصــفة المشــبهة؛ وذلــك لمناســبتها لألســماء، وعــدم  ومــن

  مناسبتها لألفعال.

  وفي الجر باإلضافة، وما إذا كان ناشئًاَ◌ عن رفع أو نصب قوالن:

  .)١١٢٩(األول: قیل إنه ناشئ عن رفع

  .)١١٣٠(الثاني: وقیل إنه من نصب

ال یجـوز  هن: (القیاس یقتضي أنـالنحویة من أ اليد القول الثاني ما جاء في األمویؤی

حسن من حیـث المعنـي ... الألن الحسن هو الوجه، والوجه هو  ن إلى الوجه؛سَ إضافة الحَ 

  .)١١٣١( نفسه وأنه محال) إلى فیلزم على ما ذكر إضافة الشيء

ویبـــدو أن الـــراجح هـــو إضـــافة الصـــفة المشـــبهة إلـــى فاعلهـــا؛ ذلـــك أنـــه أغلـــب أحـــوال 

  الصفة المشبهة استعماًال.

ـــه تعـــالى:  دیـــوممـــا یؤ  ـــِریُع ذلـــك مـــن القـــرآن قول ـــِإنَّ اللَّـــَه َس ـــْر ِبآَیـــاِت اللَّـــِه َف ـــْن َیْكُف َوَم

  .)١١٣٢( اْلِحَسابِ 

عـن اهللا  حیث أضیفت الصفة المشبهة "سریع" إلى الفاعل "الحساب" وفـي ذلـك إخبـارٌ 

  .)١١٣٣(تعالى بسرعة حسابه

                                                             

)( ، ١٩٤ص  ١سیبویه ، ج  الكتاب.  

)(  ١٣٩تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، ابن مالك ، ص .  

)(  ١٧٨ص  ٦المقرب ، ابن عصفور ، ج.  

)( ١ط ٤األمــالي النحویــة ، ابــن الحاجــب، تحقیــق: هــادي حســن حمــودي ، مكتبــة النهضــة العربیــة، عــالم الكتــب، ج ،

  .٢٣م ، ص ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

)( ١٩یة سورة آل عمران ، اآل.  

)(  ١١٤ص  ٢البحر المحیط ، ج.  



فة المشبهة مع مصورة ا   :عمولها لصِّ

منهـا سـت صـور، والصـفة المشـبهة فـي  حول تلك الصـورة، والمشـهور علماءاختلف ال

كـــل حالـــة إمـــا معرفـــة بـــآل، أو مجـــردة منهـــا ومعمولهـــا لـــه ثـــالث حـــاالت إعرابیـــة، فیكـــون 

  .)١١٣٤(مجموعها ست وثالثون صورة

  قال ابن مالك:

  مع آل  ب وجرَّ فارفع بها وانصِ        

  أل وما اتصل ودون أل ـ مصحوب                              

  بها مضافًا، أو مجردًا، وال 

  ـ سما من أل خال تجرربها ـ مع ألْ                              

  لتالیها وما    ومن إضافةِ 

  .)١١٣٥(امِ وسُ  زفهو بالجوا لم یخلُ                              

  والصفة إذا كانت معرفة أو نكرة، فإن المعمول ال یخلو من أحوال ستة:

  ).الوجهِ  وحسنُ  الوجهَ  أن یكون المعمول بأل نحو: (الحسنُ  /١

  ومنه قول الشاعر:

    ْش یِ عَ  ونأخذ بعده بذنابِ             

  .)١١٣٦(نامُ ر لیس له سَ الظهِ  أجبَّ                                       

"أجب" صفة مشبهة، والظهر مشبه بـالمفعول بـه، وقیـل: تمییـز وقـد روي البیـت بعـدة 

  ایات:رو 

  ر: بنصب الظهر على التشبیه بالمفعول به، أو على التمییز.الظهَ  أجبَّ  أ/ 

حال. ر: یرفع الظهر على الفاعلیة، وأجبَّ الظهُ  أجبَّ  - ٢

                                                             

)(  ٩٦ص  ٢التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل، محمد عبدالعزیز النجار، ج.  

)(  حاشیة الصبان ج مَ وسِ و سما ، اُسمًا : أي) ٨ص  ٣ا : أي علم . (  

)( ١، بیـــروت، لبنـــان، طدالســـتار، دار الكتــب العلمیـــةبعاس بـــیاني ، فــي دیوانـــه ، شـــرح وتقــدیم عالبیــت للنابغـــة الـــذب ،

  ، وروایة الدیوان:  ١٥٧م ، ص ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

، ، وخزانـة ١٣٣ص  ٤، وهـو شـواهد شـرح األشـموني، ج  مذناب عیش * أجب الظهر لـیس لـه سـناونمسك بعده ب  

  .٩٥ص  ٤األدب ، ج 



صفة لعیش، والظهر مجرور باإلضافة. : أجبَّ أجب الظهرِ  ج/

: المقطوع السنام من ظهره، وذناب كل شيء: طرفه.   واألجب�

  ل مضافًا إلى ما فیه "أل" نحو:/ أن یكون المعمو ٢

  .األبِ  ، وحسن وجهِ ه األبِ وجِ  الحسنُ 

  / أن یكون مضافًا إلى ضمیر الموصوف، نحو:٣

  .هُ وجهُ  حسنٍ  ، وبرجلٍ هُ وجه مررت بالرجل الحسنِ 

  / أن یكون مضافًا إلى مضاف إلى ضمیر الموصوف، نحو:٤

  .مهِ الغ هُ جو  حسنٍ  برجلٍ  ت، ومرر غالمهوجه  مررت بالرجل الحسنِ 

  / أن یكون المعمول مجرد من "أل" دون اإلضافة نحو:٥

  .أبٍ  ، وحسن وجهُ أبٍ  وجهُ  الحسنٌ 

  / أن یكون المعمول مجردًا من "أل" واإلضافة نحو:٦

  وجهًا. الحسن وجهًا، وحسنٌ 

نصـوبًا أو نتا عشرة مسألة، والمعمـول فـي كـل حالـة إمـا أن یكـون مرفوعـًا أو مثوهذه ا

  ك ست وثالثون مسألة.لصل ذمجرورًا، فیكون حا

نصــب وجــر مــع "أل" أي :إذا ارفع بهــا" :أي بالصــفة المشــبهة، و اوقــول ابــن مالــك: "فــ

، كانت الصـفة بغیـر "أل" نحـو "حسـن" كانت الصفة "بال" نحو "الحسن" ودون "أل" أي: إذا

المعمول المصاحب لت (أل) نحو: الوجه، وما اتصـل بهـا مضـافًا  أيومصحوب ب (أل) 

  دًا : أو مجر 

إذا كان المعمول مضافًا أو مجـردًا مـن األلـف  مشبهةأي المعمول المتصل بالصفة ال

  والالم واإلضافة.

ویدخل تحت قوله: "مضافًا" :المعمول المضاف إلى المعرف بـال نحـو: (وجـه األب) 

  ).هلى ضمیر الموصوف نحو: (وجهوالمعمول المضاف إ

  موصوف نحو (وجه غالِمِه).والمعمول المضاف إلى ما أضیف إلى ضمیر ال

  ).والمضاف إلى المجرد من "أل" دون اإلضافة نحو: (وجه أبٍ 



بها" أي بالصفة المشبهة، إذا كانت الصفة مع "أل"، اسمًا خال من  وقوله: "وال تجرر

  .)١١٣٧("أل" أو خال من اإلضافة لما فیه "أل"

هـا علـى كل ت، لیسـومعني كالمـه: أن هـذه المسـائل، والتـي بلغـت سـتًا وثالثـین مسـألة

  .)١١٣٨(الجواز، بل هناك ممتنع

  .)١١٣٩(مسائل هي * وما یمتنع إذا كانت الصفة المشبهة مقترنة "بال" أربعُ 

  ".هجر المعمول المضاف إلى ضمیر الموصوف نحو: "الحسن وجه - ١

میر الموصــوف نحــو: الحســن ضــیف إلــى ضــجــر المعمــول المضــاف إلــى مــا أُ  - ٢ 

.هِ غالم وجهِ 

ل المضــاف إلــى المجــرد مــن "أل" دون اإلضــافة نحــو: الحســن وجــه جــر المعمــو  -٣

.أبٍ 

.هٍ جْ جر المعمول المجرد من "أل" واإلضافة نحو: الحسن وَ  - ٤

أما الجائز في هذه الصور االثنین والثالثین، فهو على ثالثة أقسام: قبیح، وضعیف، 

  .)١١٤٠(وحسن

  ا القیبح منها أربع صور هي:/ القبیح: فأمَّ ١

ع المعمــول: والصــفة مقرونــة "بــأل" أو مجــردة منهــا، والمعمــول مجــرد منهــا * أن یرفـ 

  ومن اإلضافة إلى الضمیر، أو مضاف إلى مجرد منها.

  .أبٍ  ، والحسن وجهُ هُ نحو: الحسن وجُ 

  .أبٍ  وجهُ  ، وحسنٌ وحسن وجهُ 

  / الضعیف: وأما الضعیف منها قست صور هي:٢

  * أن ینصب المعمول: والصفة مجردة من "أل": 

الوجهَ  والمعمول معرف بها "بأل" نحو: حسنٌ 

                                                             

)(  ٩٧ص  ٢التوضیح والتكمیل، محمد عبدالعزیز النجار، ج.  

)( ١٥٩ص  ٤، المقتضب ، المبرد ، ج  ٨ص  ٣موني، جحاشیة الصبان على شرح األش.  

)( ٣٨ص  ٢ج  الخضري، حاشیة ٢٥٠ص  ٣ن مالك ، ج أوضح المسالك على ألفیة اب.  

)(  ٨٤ص  ٢شرح التصریح على التوضیح، األزهري، ج.  



  وجه األب أو مضاف إلى معرف بها نحو: حسنٌ 

   ُه.وجه أو مضاف إلى ضمیر الموصوف نحو: حسنٌ 

  .هِ أبیِ  وجهَ  أو مضاف إلى ما أضیف إلى الضمیر نحو: حسنٌ 

  ومن شواهد النصب قول الشاعر: 

  .)١١٤١(هااتِ رَّ سُ  ةدقاو  ىر الذُّ  مُ وْ ها * كَ تِ اعنُ  نْ مِ  ها إنيِّ تَ عَ أنْ 

" معمولها "سرات" وهـو مضـاف إلـى ضـمیر الموصـوف، دقةً االمشبهة "و  نصبتحیث 

  الكسرة؛ ألنه جمع مؤنث سالم. هوعالمة نصب

  بنصب "وجه" هوجهَ  حسنٌ  زیدٌ وفي ذلك دلیل على جواز: 

  من "أل". هَ * أن یجر المعمول: "والصفة كذلك" مجرد

  .هِ وجهِ  نحو: حسنُ والمعمول مضاف إلى ضمیر الموصوف 

  .)١١٤٢(أبیهِ  وجهِ  أو مضاف إلى ما أضیف إلى ضمیره نحو: حسنُ 

  / أما الحسن فاثنتان وعشرون صورة هي:٣

  أـ الصفة المجردة من "أل" وفیها:

  * أن یرفع المعمول:

أو مضــاف إلــى المعــرف بــاألداة نحــو:  الوجــهُ  ف بــاألداة نحــو: حســنٌ والمعمــول معــرَّ 

  .األبِ  وجهُ  حسنٌ 

  وجه أبیه. اف إلى ما أضیف إلى الضمیر نحو: حسنٌ أو مض

  رفع على البدلیة من الفاعل الضمیر المستتر في الصفة.والمعمول یُ 

  لعدم وجود الضمیر العائد في الصفة. ؛الفاعلیة وهو قبیح ىأو عل

  نصب المعمول: والصفة أیضًا مجردة من أداة التعریف.* أن یُ 

  وجهًا. نحو: حسنٌ والمعمول مجرد منها ومن اإلضافة، 

  .وجه أبٍ  أو مضاف إلى مجرد منها: نحو: حسنٌ 

  ومنه قول الشاعر:

                                                             

)(  الصـبان ، حاشـیة ٨٣ص  ٦قائله : عمر بن لجأ ، وقیل: عمرو بن لحي التمیمي، شرح المفصل ، ابـن یعـیش، ج

  .١٥ص  ٣، وشرح األشموني ج ١١ص  ٣على شرح األشموني، ج 

: دانیـة مـن  هأنعتها : أصفها، كوم : جمع كوماء وهي الناقة العظیمة السنام، الذرى : جمع ذروة وهـي السـنام، وأدقـ  

  رة. سجمع  :ها تراساألرض ، 

)(  ٨٦ص  ٦شرح المفصل ، ابن یعیش ، ج.  



  )١١٤٣(ابایَ نْ نباء أَ شَ  دلتْ جُ  مدبرة * محطوطةٌ  عجزاءُ  فاء مقبلةُ یْ هَ 

و"شــنباء" صــفة مشــبهة مجــردة مــن "أل" نصــبت معمولهــا المجــرد مــن "أل" واإلضــافة 

  "أنیاباً".

  التمییز ألنه نكرة. على نصبهمثل: حسن وجهًا، ویكون وهو 

  جر المعمول: والصفة كذلك مجردة من األداة.* أن یُ 

  .الوجهِ  والمعمول معرف بها "أل" نحو حسنُ 

  أو مضاف إلى المعرف بهانحو: حسن وجه األب

  هِ أو مجرد من أداة التعریف واإلضافة نحو: حسن وجِ 

  .وجه أبٍ  أو مضاف إلى المجرد منهما: حسنُ 

  ونة بأل:ب/ الصفة المشبهة مقر 

  ر.جوفیها أیضًا إما أن یرفع المعمول أو ینصب أو ی

* رفع المعمول: أي یرفع المعمول والصفة مقرونة بأداة التعریف وهذا المعمـول إمـا: 

  .الوجهُ  معرف بأداة نحو: الحسنُ 

  األب. وجهُ  أو مضاف إلى معرف باألداة نحو: الحسنُ 

  .هُ وجه أو مضاف إلى ضمیر الموصوف نحو: الحسنُ 

  .هِ أبیِ  وجهُ  أو مضاف إلى ما أضیف إلى ضمیر الموصوف نحو: الحسنُ 

* نصب المعمول: والصفة مقرونة بأداة التعریف أیضًا والمعمول إما: معرف بـاألداة 

  .هالوجْ  نحو: الحسنُ 

  . َهَ◌◌َ وجه أو مضاف إلى ضمیر الموصوف نحو: الحسنُ 

  .اً هَ وجْ  أو مجرد من أل واإلضافة نحو: الحسنُ 

   .ه أبٍ وجْ  ف إلى المجرد من أل واإلضافة نحو: الحسنُ أو مضا

  .األبِ  أو مضاف إل المجرد من اإلضافة نحو: الحسن وجهَ 

  ومما جاء في الشعر لبیان هذه األوجه قول الشاعر:

                                                             

)( ٦، وشرح المفصل ج ١٣ص  ٣، حاشیة الصبان ج  ١٩٨ص  ١، الكتاب، سیبویه ، ج  البیت ألبي زبید الطائي 

:  نباءالظهــر، جـدلت: أحســن خلقهـا ، شــ ، هیفـاء : مضـمرة ، عجــزاء : كبیـرة العجــز ، محطوطـة : ملسـاء٨٣ص 

  : وهو بریق الثغر وطیبه. شنبال



  بن سعد    فما قومي بثعلبةَ            

  )١١٤٤(قابارِّ عر الزارة الشُّ فوال ب                                  

  المعرف باألداة "الرقابا". ة باألداة، وقد نصبت معمولهاعر" معرفصفة المشبهة "الشٌّ ال

  ) نصبًا على التشبیه بالمفعول به.هُ الوجْ  وهو على حد القول: (الحسنُ 

  ومنه أیضًا قول الشاعر: 

  ا بَّ فذاك وخم ال یبالي السَّ                

  )١١٤٥(ابكل بابًا والعقورُ  زنُ الح                                       

الصفتان المشبهتان "الحزن والعقور" المعرفتان بأل، نصـبتا المعمـولین المجـردین "بابـًا 

  وكلیا"ً وذلك على التمییز، أو التشبیه بالمفعول به. على حد الحسن وجهًا.

 فة مقرونه بـأداة التعریـف، والمعمـول إمـا: مقـرون بـاألداة مثلهـاصِّ * جر المعمول: وال

  ه.نحو: الحسن الوجِ 

.األبِ  وجهِ  أو مضاف إلى مقرون بها نحو: الحسنُ 

ومما جاء محتمال األوجه الثالثة قول الشاعر:

  )١١٤٦(الها اكتحجها من حالك ي * تزجَّ أخفیة الكرَ  لقد علم األیقاظُ 

الصفة المشبهة: "األیقاظ" معرفة بأل وقد نصبت معمولها المضاف إلى المعرف بـأل 

  لك على التشبیه بالمفعول به.ذو "أخفیة"، 

  .األبِ  فع جعلها على حد: الحسن وجهُ ثل: الحسن وجه األب، ومن ر م

  ومن جر جعلها على حد: الحسن وجِه األِب. 

                                                             

)( ي القفــا ومقــدم الــرأس. وهــو عنــدهم ممــا الشــعر : بضــم الشــین وســكون العــین جمــع أشــعر، وهــو الكثیــر الشــعر فــ

، ٨٩ص  ٦، شــرح المفصــل ج ٢٠ص  ١شــاءمون بــه ، وقائــل البیــت الحــارث بــن ظــالم . انظــر: الكتــاب ، ج تی

  .١٣ص  ٣حاشیة الصبان على شرح األشموني ، ج 

)(  األضیاف فهو ذم  م : ثقیل، السبا : السباب ، الحزن : ضد السهل، أي بابه مغلق دونخالبیت لرؤبة بن العجاج، و

 .  

  .١٣ص  ٣، حاشیة الصبان على شرح األشموني، ج  ٢٠٠ص  ١انظر: الكتاب ج   

)(  قائله : الكمیت بن زید ، األیقاظ : جمع یقظ، األخفیة : جمع خفى والمراد بها: أجفان العیون، الكرى، النـوم . شـرح

  .١٣ص  ٣، حاشیة الصبان ، ج  ٢٧ص  ٥المفصل ج 



  ومما روي باألوجة الثالثة كذلك:

  قول الشاعر:

  )١١٤٧(لِ لَّ حَ مُ غیر  الماءِ  َنمیرُ اها ذَ * غَ  رةٍ فْ ُص◌ُ بِ  اَض البیَ  ِة◌ِ اانَ قَ المُ  كرِ بك

  بأل. فة "بأل" ومعمولها "البیاض" معرففة المشبهة: "المقاناة" وهي معر الص

فـــروي فیـــه الجـــر علـــى اإلضـــافة، والنصـــب علـــى التشـــبیه بـــالمفعول بـــه والرفـــع علـــى 

  .)١١٤٨(كر في "الحسن الوجه"، كما ذُ ةالفاعلیة أو البدیل

                                                             

)(  البكر: هنـا البیضـة  ٩١ص  ٦، وانظر: شرح المفصل ، ابن یعیش، ج ١٦ص  القیس في دیوانه البیت المرئ) ،

یكدر نزل علیه فیز : الماء العذب الناجع في البدن ، غیر المحلل : أي لم یُ یاألولى للنعام ، المقاناة: المخالطة، التم

، وقیـل  إنـه روى (كبكـر المقانـاة البیـاض)علقـات انـاة ...) إال أنهـا وردت فـي شـرح المقوفي روایـة الـدیوان: (كبكـر م

م ، ٢٠٠٤،  ١للزوزونـي ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ، ط  ،انظر: شـرح المعلقـات السـبع، وخفضه بنصب البیاض

  .٢٧ص 

)(  ٨٤ص  ٢شرح التصریح على التوضیح ، ج.  



  

  الفصل الرابع

  صيغ المبالغة
  المبحث األول: تعريفها وصوغها 

  المبحث الثاني: عمل صيغ المبالغة 

  المبحث الثالث: داللة أبنية المبالغة 

  المبحث الرابع: صيغ المبالغة وأسماء اهللا الحسني 

 المبحث الخامس: مبالغة اسم المفعول 

 



  ولالمبحث األ

  تعريفها وصوغها

  تعریفها واختالف العلماء في عددها: 

ســمي المثــال، أو أمثلــة المبالغــة وهــي تحویــل لصــیغة نهــا تُ إاء فــي كتــاب ســیبویه: جــ

  . )١١٤٩((فاعل) الدالة على اسم الفاعل؛ إلفادة المبالغة والكثرة

وهي (أسماء أو أبنیة مخصوصة تُفید التنصیص علـى التكثیـر أو المبالغـة فـي حـدث 

  . )١١٥٠(اسم الفاعل، كمًا أو كیفًا)

صــیغة المبالغـة هـو: (كـل وصــف مشـتق مـن فعــل الزم أو  نَّ مفهـوم مصـطلحإوقیـل 

أو معتــل، یــدل علــى ذات، ووصــف قــائم بهــذه الــذات التــي  متعــد، مجــرد أو مزیــد، صــحیحٍ 

صدر منها هذا الفعل أو توجه منها، بشرط أن یكون الوصف داًال على المبالغة بقوتـه، أو 

  . )١١٥١(بكثرته، أو بتكراره أو بمجموع هذه األمور)

بالغــة محولــة عــن صــیغة (فاعــل) لكنهـا تفیــد مــن الكثــرة مــا ال تفیــده صــیغة فصـیغ الم

  (فاعل). 

وذلـك كـأن نتحـدث عـن شـخص یكـذب فـي حدیثـه، فنقـول: فـالن كـاذب فـإذا أردنــا أن 

اب، فكلمة (كذاب) تفید من نبین كثرة كذبه، ونبالغ في وصفه بهذا المعنى: نقول: فالن كذَّ 

  تفیده كلمة (كاذب).  كثرة الكذب والمبالغة فیه ما ال

وهــذا یعنــي أن صــیغة المبالغــة تشــبه اســم الفاعــل فــي أنهــا تــدل علــى أمــرین: معنــي 

  مجرد، وذات قامت بفعله، لكنها تختلف عنه في داللتها على الكثرة والمبالغة. 

  

  

  

  

                                                             

  . ١١٠، ص ١) الكتاب، سیبویه، ج١١٤٩(

  . ٢٠٤ي السید، ص ) المغني في علم الصرف، عبد الحمید مصطف١١٥٠(

  . ٦١) علم الصرف العربي، أصول البناء وقوانین التحلیل، صبري المتولي، ص ١١٥١(



  التعدد في أبنیة المبالغة: 

خمسـة  دعنـحـول عـدد هـذه الصـیغ، وتوقـف القـدماء  لقد وقع علمـاء اللغـة فـي خـالفٍ 

  ها أكثر صیغ المبالغة شیوعًا واستخدامًا. و منها عدِّ 

ال، أو ل) إلـى: فعَّــل للمبالغــة مـن (فاِعــوِّ وسـموها صـیغ المبالغــة القیاسـیة: وهــي مـا ُحـ

  . )١١٥٢(ل بقلةعِ یل، أو فَ عِ ول، بكثرة أو فَ عُ عال، أو فَ فْ مِ 

  وهو ما ذكره ابن مالك بقوله: 

   یلُ دِ بَ  فاعلٍ  نْ عَ  رةٍ ثْ ي كَ ف  ول *عَ أو فَ  عالٌ فْ أو مِ  الٌ عّ فَ 

   لْ عِ ذا وفي فَ  ل قلَّ یْ عِ ي فَ فَ وَ   *  عملْ  نْ مِ  هُ الَ مَ  قُّ حِ ستْ یَ فَ 

  ومن أمثلة هذه األوزان: 

  حار نْ عال نحو: مِ فْ اب، مِ شرَّ  -الال نحو: أكَّ فعَّ 

  یع مِ یل نحو: سَ عِ ور، فَ كْ شَ  -ورفُ ول نحو: غَ عُ فَ 

  ر ذِ ل نحو حَ عِ فَ 

ماع، وسموها صیغ المبالغة لمبالغة من غیر تلك الصیغ إلى السَّ وأحالوا ما دل على ا

  ة: ومن هذه األوزان: ماعیَّ السَّ 

  وح بَّ وس، سُ دَّ نحو: قُ   ولعَّ فُ 

  یر رِّ یس، شِ دِّ ر، قِ كیِّ نحو: سِ   ل عیِّ فِ 

  یق طِ نْ ن، مِ كیِ سْ نحو: مِ   عیل فْ مِ 

  وم یَّ نحو: قَ   ول عُ یْ فَ 

  زة مَ زة ولُ مَ نحو: هُ    ةلعَ فُ 

  ار بَّ نحو: كُ   ل اعَّ فُ 

  وق ارُ ول نحو: فَ اعُ فُ 

  .)١١٥٣(الوَ نحو: طُ   ال عَ فُ 

                                                             

  . ٣٩٢) شذور الذهب، ابن هشام، ص ١١٥٢(

  . ٢٤٤) الطریف في علم التصریف، عبد اهللا محمد األسطي، ص ١١٥٣(



ـــوهـــي عنـــد ســـیبویه تبلـــغ ثمـــاني صـــیغ هـــي: (فَ  یـــل) عِ ال) و(فَ فْعـــل)، و(مِ عـــوُ ال) و(فَ عَّ

  . )١١٥٤(ل)عیِ فْ عل) و(مِ فْ ل) و(مِ اعِ ) ثم (فَ علِ و(فَ 

عض وقد تفاوت عددها عند الصرفیین، فمنهم من زاد على سیبویه ومنهم من أسقط ب

  الصیغ وأضاف غیرها. 

ـــق) وفُ ســـیِّ یـــل نحـــو (فِ عِّ وقـــد زاد الرضـــي علـــى ســـیبویه بعـــض الصـــیغ هـــي: فِ  ل نحـــو عَّ

ــــ(زُ  ــــل) وفُ مَّ ــــل نحــــو (زُ عیِّ ــــل) وفَ میِّ ــــعــــال نحــــو (هِ اع) وفِ نَ ال نحــــو (َصــــَع ــــان) وفَ َج ال نحــــو عَّ

  . )١١٥٥(ان)سَّ (حَ 

  نحو: وهناك بعض الصیغ التي تختلف في المعني باختالف الحركة كما في 

  كة) فهي مبالغة اسم الفاعل. حَ لة مثل (ضُ عَ فُ 

سـیأتي الحـدیث عـن ذلـك و  -)١١٥٦(كة) فهـي مبالغـة اسـم المفعـولحْ لة مثـل (ُضـعْ أما فُ 

  . فصلفي نهایة ال

وأحصي السـیوطي اثنـي عشـر بنـاًء نقـًال عـن ابـن خالویـه حیـث ذكـر أن العـرب تبنـي 

ــأســماء المبالغــة علــى اثنــي عشــر بنــاء، فَ  ــر، وفَ دَ ل كُغــَعــاق وفُ َســال كفَ عَّ ل عــوُ ار، وفُ غــدَّ كال عَّ

الــة عَّ ولــة، وفَ لُ ولــة كمَ عُ زة، وفَ َمــة ولُ مــزَ لــة كهُ عَ طــار، وفُ عْ عــال كمِ فْ یــر ومِ طِ عْ عیــل كمِ فْ ور، ومِ دُ كَغــ

  . )١١٥٧(زامةجْ عاله كمِ فْ اقة، للكثیر الكالم ومِ قَّ الة كبَ عَّ نة وفَ ائِ یة وخَ اوِ لة كرَ اعِ مة، وفَ الَّ كعَ 

  . )١١٥٨(حدثین من أحصى قرابة الثالثین بناء للمبالغةوهناك من الم

  الصیاغة الصرفیة ألبنیة المبالغة:  -ب

صاغ وفق قواعد ُتصاغ أمثلة المبالغة على أوزان مشهورة، خالفًا السم الفاعل الذي یُ 

  ر بنا وقد ورد في صیاغتها: موقوانین تكاد تكون مطردة، كما 

ي المتعــدى خالفــًا للصــفة المشــبهة التــي تشــتق تصــاغ أمثلــة المبالغــة مــن الفعــل الثالثــ

وقــد اشــترط النحویــون والتصــریفیون فــي صــیاغتها، أن تكــون مبنیــة مــن الفعــل  ،زم مــن الــال
                                                             

  . ١١٠، ص ١) الكتاب، سیبویه، ج١١٥٤(

  . ١٧٨، ص ٢) شرح الشافیة، الرضى، ج١١٥٥(

  . ١٦٢، ص ١در نفسه، ج) المص١١٥٦(

  .٢٤٣، ص ٢)المزهر، السیوطي، ج١١٥٧(

مجلة الدراسات اللغویة، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة ، الریاض، المجلد الرابع، العدد الثالث، ) ١١٥٨(

  .١٠٥م، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣



اك الثالثي، إال أنه قد ثبت أن هنالك ألفاظًا قد صـیغت مـن الفعـل الربـاعي؛ وذلـك نحـو: درَّ 

طـاء مـن أعطـي .... عْ ومِ  اد من أرشد، وبصیر من أبصـر، ونـذیر مـن أنـذرمن أدرك ورشَّ 

  . )١١٥٩(ألخ

  وقد ذكر ابن مالك في أبنیة المبالغة قوله: 

  لُ دیِ بَ  لٍ اعِ عن فَ  رةٍ ثْ * في كَ  ولُ عُ أو فَ  عالٌ فْ أو مِ  الٌ فعَّ 

فـــالتعبیر الـــذي خـــتم بـــه ابـــن مالـــك هـــذا البیـــت هـــو الحكـــم المعتمـــد، ذلـــك أن صـــیغة 

بــد أن یصــدق علیهــا هــذا الشــرط، المبالغــة مــن اســم الفاعــل لكــي تنــدرج تحــت هــذا البــاب ال

وهو أن یكون الوزن بمعنى فاعل لكنـه أبلـغ منـه؛ بقـوة الحـدث، أو بكثرتـه، أو بتكـراره، كمـا 

  . )١١٦٠(مر ذلك في التعریف بأبنیة المبالغة

لــذلك فــإن صــیغ المبالغــة ال تنحصــر فــي الثالثــة المــذكورة فــي البیــت الــذي ذكــره ابــن 

ي ذكرتها معظم كتب النحو، وٕانما تصدق على كل وزن وال في الخمسة المشهورة الت ؛مالك

  یتحقق فیه هذا المفهوم. 

  وخالصة األمر: 

ــفــإن صــیغ المبالغــة تُ  ) أو ان مــن (حــنَّ صــاغ مــن الفعــل الثالثــي: الزمــًا كــان نحــو حنَّ

ذر، ْنـر، أو مزیـد نحـو نـذیر مـن أَ بَ م) مجـردًا نحـو صـبور مـن َصـِلـیم من (عَ متعدیًا نحو علِ 

  ي. شَ من مَ  اءٍ شَّ ، أو معتل نحو مَ رَ ذِ من حَ  رٌ ذِ صحیح نحو حَ 

  أوزان صیغ المبالغة في الشواهد القرآنیة: 

ق . والخـالَّ )١١٦١(ِإنَّ َربَّـَك ُهـَو اْلَخـالَُّق اْلَعِلـیمُ ال: كما في قوله تعالى: عَّ / صیغة فَ ١

  . )١١٦٢(المبالغة اسم الفاعل من خلق الثالثي، وزنه فعَّ 

  . )١١٦٣(ْرَسْلَنا السََّماء َعلَْیِهم مِّْدَراراً َوأَ عال: فْ / صیغة مِ ٢

                                                             

  (بتصرف).  ٢٠٥) المغني على الصرف، عبد الحمید مصطفي السید، ص ١١٥٩(

  . ٦٣صرف العربي، صبري المتولي، ص ) علم ال١١٦٠(

  . ٨٦) سورة الحجر، اآلیة: ١١٦١(

  . ٢٧٠، ص ٧) الجدول في إعراب القرآن الكریم، محمود صافي، ج١١٦٢(

  . ٦) سورة األنعام، اآلیة: ١١٦٣(



) عــال مــن الفعــل الثالثــي (درَّ فْ رار: الغزیــر المتتــابع الســیالن، وهــو علــى وزن مِ والمــدْ 

ال، ودرت البقـــرة: نـــزل مـــن ضـــرعها اللـــبن، والـــدر: ســـیالن اللـــبن ر وَســـالحلیـــب: كثُـــ ودرَّ 

  . )١١٦٤(وكثرته

  . )١١٦٥(الّلَه بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحیمٌ  ِإنَّ / صیغة فعول: كما في قوله تعالى: ٣

ول، قیل إنها صفة مشـبهة مـن صـفات اهللا تعـالى. عُ و(رؤوف): صفة مشتقة، وزنها فَ 

: ذلــك أن الرأفــة أشــد الرحمــة، والرأفــة مــن اهللا دفــع الســوء، )١١٦٦(أو هــي مبالغــة اســم الفاعــل

  . )١١٦٧(والرؤوف: الرحیم أشد رحمة

  .)١١٦٨(َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُمونَ تعالى: ل: كما في قوله عِ / صیغة فَ ٤

  ل. عِ م، وهو على وزن فَ صِ خصمون: جمع خَ 

  .)١١٦٩(م هو شدید الخصومة واللجاجصِ ل) من أبنیة المبالغة وخَ عِ (وفَ 

  . )١١٧٠(ِإنَُّه ُهَو السَِّمیُع الَبِصیرُ یل: في قوله تعالى: عِ / صیغة فَ ٥

 -لحــــدیث عنهــــا فــــي موضــــعهالســــمیع البصــــیر مــــن أســــماء اهللا الحســــني. وســــیأتي ا

  . )١١٧٢(، والبصیر: الخبیر)١١٧١(والسمیع: هو المدرك لكل مسموع

ارا: صــیغة مبالغــة مــن بَّــ. كُ )١١٧٣(َوَمَكــُروا َمْكــرًا ُكبَّــاراً ال: فــي قولــه تعــالى: عَّــ/ فُ ٦

  . )١١٧٤(ال بضم الفاء وتشدید العین المفتوحةعَّ ر)، وزنه فُ بُ الثالثي (كَ 

                                                             

  . ١٧١) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، محمود إسماعیل إبراهیم، باب الدال، ص ١١٦٤(

  . ١٤٣) سورة البقرة، اآلیة: ١١٦٥(

  . ٢٩٢، ص ١) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٦٦(

  . ١٩٠) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، باب الراء، ص ١١٦٧(

  . ٥٨) سورة الزخرف، اآلیة: ١١٦٨(

  . ٤١٨، ص ٦) البحر المحیط، أبوحیان، ج١١٦٩(

  . ١) سورة اإلسراء، اآلیة: ١١٧٠(

  . ٢٥١) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، باب السین، ص ١١٧١(

  . ٦٦در نفسه، باب الباء، ص ) المص١١٧٢(

  . ٢٢) سورة نوح، اآلیة: ١١٧٣(

  . ١٠٥، ص ١٥) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، ج١١٧٤(



اب): صـیغة مبالغـة َجـ. (عُ )١١٧٥(ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجـابٌ ال: في قوله تعالى: عَ / فُ ٧

  . )١١٧٦(ال) بضم ففتحعَ من الثالثي (عجب)، وزنه (فُ 

ـــه تعـــالى: فْ / مِ ٨ ـــٌة َطَعـــاُم ِمْســـِكینٍ عیـــل: فـــي قول . )١١٧٧(َوَعَلـــى الَّـــِذیَن ُیِطیُقوَنـــُه ِفْدَی

عف و(المسـكین): مـن ن)، والمسكنة: الفقر والضكَ كین): صیغة مبالغة من الثالثي (سَ سْ (مِ 

  . )١١٧٨(الفقر، والجمع مساكین ال یجد ما یكفیه، وأسكنه ذلُّ 

زة: صــیغة مبالغــة أي: َمــ. هُ )١١٧٩(َوْیــٌل لُِّكــلِّ ُهَمــَزٍة لَُّمــَزةٍ لــة: فــي قولــه تعــالى: عَ / فُ ٩

زة): مثـل َمـة) بضـم وفتحتـین. و(لُ َلـعَ المبالغـة، ووزنـه (فُ  ثر من الهمز، والتـاء فیـه لزیـادةالمك

زة) صــیغة ومعنــي، والهمــز كــاللمز وزنــًا ومعنــي، وبابــه (ضــرب) وفیــه أیضــًا: اللمــز: (همــ

  . )١١٨٠(العیب، وأصله اإلشارة بالعین، وبابه (ضرب) و(نصر)

ــ/ فُ ١٠ ــدُّوُس ول: فــي قولــه تعــالى: عُّ ــُك اْلُق . )١١٨١(ُهــَو اللَّــُه الَّــِذي َال ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَمِل

  . )١١٨٢(صي بمعني الطاهر المنزه عن النقائ(القدوس): من أسماء اهللا الحسن

دِّیقُ یل: في قوله تعالى: عِّ / فِ ١١   . )١١٨٣(ُیوُسُف َأیَُّها الصِّ

  . )١١٨٤(ق)دَ یل) وهو من الثالثي (صَ عِّ دیق) صیغة مبالغة على وزن (فِ (الصِّ 

  .)١١٨٥(الّلهُ َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقیُّومُ عول: في قوله تعالى: یْ / فَ ١٢

                                                             

  . ٥) سورة ص، اآلیة: ١١٧٥(

  . ١٠٣، ص ١٢) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٧٦(

  . ١٨٤) سورة البقرة، اآلیة: ١١٧٧(

  . ٢٤٦) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، باب السین، ص ١١٧٨(

  . ١) سورة الهمزة، اآلیة: ١١٧٩(

  . ٤٠٣، ص ١٥) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٨٠(

  . ٢٣) سورة الحشر، اآلیة: ١١٨١(

  . ٤١٧) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، باب القاف، ص ١١٨٢(

  . ٤٦) سورة یوسف، اآلیة: ١١٨٣(

  . ٤٢٢، ص ٣) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٨٤(

  . ٢٥٥) سورة البقرة، اآلیة: ١١٨٥(



عول) فیه إعـالل بالقلـب، أصـله قیـووم، ألنـه مـن یْ وم: من صیغ المبالغة، ووزنه (فَ یُّ القَ 

م بــه إذا دبــره، اجتمعــت الیــاء والــواو فــي كلمــة وكانــت األولــى منهمــا ســاكنة و قــام بــاألمر یقــ

  .)١١٨٦(ومیُّ فقلبت الواو یاء وأدغمت مع الیاء األخرى فصارت قَ 

. وهـذه الصـیغة وردت كـذلك )١١٨٧(َبْعَد َذِلـَك َزِنـیمٍ  ُعُتلٍّ ل: في قوله تعالى: عُّ / فُ ١٣

ل) بمعنــي جــر َتــ: الجــاف غلــیظ الطبــع، مــن الفعــل الثالثــي (عَ تــلَّ فــي الصــفة المشــبهة والعُ 

  . )١١٨٨(وجذب بعنف

  التأنیث في صیغ المبالغة: 

  تاء التأنیث.  -إن جمیع صیغ المبالغة تلحقها عالمة التأنیث األولى (التاء)

ض الصــیغ التــي ال تلحقهــا عالمــة التأنیــث، بــل هــي ممــا یســتوي فیــه ولكــن هنــاك بعــ

عال) المـذكر والمؤنـث فنقـول: رجـل فْ المذكر والمؤنث. فقد ورد أنه: یستوي في (فعول) و(مِ 

  كار. ذْ كار وامرأة مِ ذْ صبور وامرأة صبور، ورجل مِ 

، أمــا وزن (فعیــل) فهــو وزن مشــترك بــین الصــفة المشــبهة وصــیغ المبالغــة والمصــدر

  . )١١٨٩(ن المعنيعیَّ بین الفرق وتُ تُ وقرائن السیاق هي التي ی

  عد التأنیث في بعض صیغ المبالغة أمرًا شاذًا. یُ وقد 

حمــل علــى الشــذوذ إلحــاق الهــاء فــي صــیغة (فعــول) التــي یســتوي فیهــا المــذكر وممــا یُ 

  والمؤنث كقولهم: رجل فروقة، وامرأة فروقة. 

ـــبس،  ألن فعـــوًال بمعنـــي فاعـــل یســـتوي فیـــه المـــذكر فهـــذه التـــاء لـــیس لتحقیـــق أمـــن الل

ول لُـابة ومثلهـا: امـرأة مَ مـة ونسَّـوالمؤنث وأن مجیئها هـو زیـادة فـي المبالغـة، كمـا قـالوا: عالَّ 

  . )١١٩٠(ولةلُ ومَ 

التــاء مــن صــفات المــذكر  هذكــر أبــوعلي الفارســي ذلــك بقولــه: هــذا بــاب مــا دخلتــ قــدو 

  . )١١٩١(مؤنثللمبالغة في الوصف ال للفرق بین المذكر وال
                                                             

  . ٢٤، ص ٢دول في إعراب القرآن، ج) الج١١٨٦(

  . ١٣) سورة القلم، اآلیة: ١١٨٧(

  . ٣٢٩) معجم األلفاظ واألعالم القرآنیة، باب العین، ص ١١٨٨(

  . ٢٥) المغني في علم الّصرف، عبد الحمید مصطفي السید، ص ١١٨٩(

  . ٦٣٨، ص ٣) الكتاب، سیبویه، ج١١٩٠(



  ورود بعض صیغ المبالغة المؤنثة في القرآن الكریم: 

  . )١١٩٢(َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّوءِ الة: كما في قوله: عَّ فَ 

ــ الــة) والتــاء للتأنیــث، فمــذكرة ارة: صــیغة مبالغــة مــن فعــل األمــر الثالثــي، وزنــه (فعَّ أمَّ

مـة وقولـه عالَّ و امـة، غیـر التأنیـث، بـل لزیـادة المبالغـة كمـا فـي (فهَّ . وقد تكون ل)١١٩٣(ار)(أمَّ 

  .  )١١٩٤(وََال ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمةِ تعالى: 

وام، علـى وزن ال، واللوامـة مؤنـث اللَّـعَّـاللوامة: صیغة مبالغة من الثالثي (الم) وزنه فَ 

  . )١١٩٥(فعالة

ـــَوىوقولـــه تعـــالى:  زاعـــة: مبالغـــة اســـم الفاعـــل مـــن الثالثــــي . ّن◌ّ )١١٩٦(َنزَّاَعـــًة لِّلشَّ

  . )١١٩٧(الة) بفتح الفاء وتشدید العینالمتعدي (نزع) ووزنه (فعَّ 

  . )١١٩٨(َوُأمُُّه ِصدِّیَقٌة َكاَنا َیْأُكَالِن الطََّعامَ فعیلة: كما في قوله تعالى: 

ـ ، فعیــل، یقة: مؤنـث صـدیق، فهـي مبالغـة اســم الفاعـل مـن الثالثـي (صـدق) وزنـهدِّ صِّ

  . )١١٩٩(ةدر الفاء والعین المشدبكس

  . )١٢٠٠(َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ لة: في قوله تعالى: عَ فُ 

م) بمعنـي َطـلـة) بضـم وفتحتـین مـن الثالثـي (حَ عَ مة: صـیغة مبالغـة،على وزن (فُ طَ الحُ 

  . )١٢٠١(كسر، باب ضرب واستعمل في اآلیة اسمًا للنار، ألنها تحطم ما تلتقمه

  . )١٢٠٢(َیا َأیُّهَا الَِّذیَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبًة نَُّصوحاً : ول: في قوله تعالىعُ فَ 
                                                                                                                                                                                          

  . ٣٦٦) التكملة، أبوعلي الفارسي، ص ١١٩١(

  . ٥٣اآلیة: ) سورة یوسف، ١١٩٢(

  . ١١، ص٧) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٩٣(

  . ٢) سورة القیامة، اآلیة: ١١٩٤(

  . ١٦٨، ص ١٥) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٩٥(

  . ١٦) سورة المعارج، اآلیة: ١١٩٦(

  . ٨٢، ص١٥) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٩٧(

  . ٧٥) سورة المائدة، اآلیة: ١١٩٨(

  . ٤٢٢، ص ٣) الجدول في إعراب القرآن، ج١١٩٩(

  . ٥) سورة الهمزة، اآلیة: ١٢٠٠(

  . ٣٤٣، ص ١٥) الجدول في إعراب القرآن، ج١٢٠١(



نهـــا صـــفة مشـــبهة مـــن إنصـــوحًا مـــن صـــیغ المبالغـــة ووزنـــه فعـــول بفـــتح الفـــاء، وقیـــل 

  . )١٢٠٣(الثالثي (نصح)

والمالحظ في هذه (الصیغة) عدم إثبات تاء التأنیـث، بـالرغم مـن أنهـا صـفة المؤنـث، 

  مما یستوي فیه المذكر والمؤنث فال تلحقها التاء.  -كما نعلم –وذلك ألنها 

ال) وممـا جـاء علـى إن أكثر صیغ المبالغة ورودًا فـي القـرآن الكـریم، هـي صـیغة (فعَّـ

واب، اء، التَّـنَّ اه، بَ ابین، لألوَّ اب، لألوَّ ارة، أوَّ الون، أمَّ اك، آكَّ هذه الصیغة في القرآن الكریم: (أفَّ 

اق، ان، الــرزَّ وَّ اس، َخــق، الخنَّــاصــون، الخــالَّ ار، الخرَّ تَّــف، خَ الَّ ارین، ِجــاجــًا، جبَّــجَّ ابین، ثَ وَّ التَّــ

ال، اح، فعَّـاص، الفتَّـار، غـوَّ اق، لغفَّـسَّـغّ م، م، عـالَّ الَّ ار، بظَ افون، صبَّ اعون، طوَّ ار، سمَّ حَّ س

ـــاحــــة، اللوَّ ار، لوَّ امــــون، كفَّـــار، قوَّ القهَّـــ ــــااع، نزَّ اء، مــــّن◌ّ امــــة، مشَّ اثــــات، اختان، النفَّ عـــة، نضَّ

  اجًا). اب، وهَّ الوهَّ 

غــًا، لیِ یر، بَ ِصـبَ ر شـیِ م، بَ یِ وتـأتي بعـد هـذه الصـیغة صـیغة (فعیـل) وممــا جـاء فیهـا: (أثَـ

ع، میِ ب، السَّ قیِ ع، الرَّ فیِ ل، رَ لیِ یم، دَ صِ ر، خَ بیِ یم، خَ مِ م، حَ كیِ ي، الحَ فِ ظًا، حَ فیِ بًا، حَ سیِ ب، حَ حبیِ 

ك، لِیــح، مَ ســیِ د، المَ رِیــد، مَ جِیــم مَ ظــیِ یر، كَ دِ ي، َقــلــي، لقــوِ م، العَ لــیِ یًا، عَ َصــز، عَ د، العزِیــهیِ َشــ

ل). منهـا قولـه ِعـ. وأقـل هـذه الصـیغ اسـتعماًال هـي صـیغة (فَ )١٢٠٤()لـيّ یًا، وَ قِّ رًا، تَ صیِ یًا، نَ سِّ نَ 

  .)١٢٠٥(َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُمونَ تعالى: 

ـــــــه تعـــــــالى:  ـــــــٌع َحـــــــاِذُرونَ وقول ـــــــف )١٢٠٦(َوإِنَّـــــــا َلَجِمی . عنـــــــد مـــــــن قرأهـــــــا بغیـــــــر أل

  .)١٢٠٧((حذرون)

  . )١٢٠٨(َكذَّاٌب َأِشرٌ وقوله تعالى: 

                                                                                                                                                                                          

  . ٨) سورة التحریم، اآلیة: ١٢٠٢(

  . ٤١٣، ص ١٢) الجدول في إعراب القرآن، ج١٢٠٣(

  . ٦-٤، القسم الثاني، ص٤) انظر دراسات ألسلوب القرآن، محمد عبد الخالق عضیمة، ج١٢٠٤(

  . ٥٨) سورة الزخرف، اآلیة: ١٢٠٥(

  . ٥٦رة الشعراء، اآلیة: ) سو ١٢٠٦(

  . ١٨، ص ٧) البحر المحیط، أبوحیان، ج١٢٠٧(

  . ٢٥) سورة القمر، اآلیة: ١٢٠٨(



ــالم: رجــــل حــــذِ ِعــــر علــــى وزن (فَ أِشــــ ــي بمنزلــــة قولــــك فــــي الكــ ــــل هــ ن، ر وفِطــــل) قی

  . )١٢٠٩(لوعجِ 

  التثنیة والجمع في صیغ المبالغة وشواهدها من القرآن الكریم: 

سـالم وجمـع مؤنـث سـالم، وجمـع ة ومجموعـة جمـع ذكـر ثنـالقد وردت صیغ المبالغة م

  تكسیر في القرآن الكریم. 

  

  وفیما یلي بعض الشواهد: 

ـــه تعـــالى:  ـــاَخَتانِ قول ـــاِن َنضَّ ـــا َعْیَن ـــ)١٢١٠(ِفیِهَم ـــ. نضَّ اخة، مؤنـــث اختان: مثنـــي نضَّ

ــــ ــــ. علــــى وزن فَ )١٢١١(اخ، وهــــي مبالغــــة الســــم الفاعــــل مــــن الــــثالث (نضــــخ)نضَّ ال بفــــتح عَّ

  . )١٢١٢(الفاء

ام، امــون: جمــع قــوَّ قوَّ  )١٢١٣(الرَِّجــاُل َقوَّاُمـوَن َعَلــى النَِّســاءتعــالى: ومـن الجمــع: قولــه 

  . )١٢١٤(وهي صیغة مبالغة اسم الفاعل

اف، افــون: جمــع طــوَّ . طوَّ )١٢١٥(َطوَّاُفــوَن َعَلــْیُكم َبْعُضــُكْم َعَلــى َبْعــضٍ وقولــه تعــالى: 

  . )١٢١٦(المبالغة اسم الفاعل، وزنه فعَّ 

ابین: جمــــع . التــــوَّ )١٢١٧(ِحــــبُّ التَّــــوَّاِبیَن َوُیِحــــبُّ اْلُمَتَطهِّــــِرینَ ِإنَّ الّلــــَه یُ وقولـــه تعــــالى: 

  . )١٢١٨(العَّ مبالغة اسم الفاعل، وزنه فَ 

                                                             

  . ١٠٨، ص ٣) معاني القرآن، القراء، ج١٢٠٩(

  . ٦٦سورة الرحمن، اآلیة:   ) ١٢١٠(

نضخ: النضخ: األثر یبقي في الثوب، وغیث نضاخ، غزیر، وعـین نضـاخة كثیـرة المـاء (الصـحاح، الجـوهري،   ) ١٢١١(

  . ٦٣٧، (نضخ)، ص١ج

  . ١٠٥، ص ١٤الجدول في إعراب القرآن، ج  ) ١٢١٢(

  . ٣٤سورة النساء، اآلیة:   ) ١٢١٣(

  . ٢٩، ص ٣الجدول في إعراب القرآن، ج  ) ١٢١٤(

  . ٥٨سورة النور، اآلیة:   ) ١٢١٥(

  . ٢٩٣، ص ٩الجدول في إعراب القرآن، ج  ) ١٢١٦(

  . ٢٢٢سورة البقرة، اآلیة:   ) ١٢١٧(

  . ٤٦٤، ص١٤، الجدول في إعراب القرآن  ) ١٢١٨(



یس، وهـو سِّـیسـین: جمـع قِ سِّ . قِ )١٢١٩(َذِلـَك ِبـَأنَّ ِمـْنُهْم ِقسِّیِسـیَن َوُرْهَبانـاً وقوله تعـالى: 

یق، وأصــله مــن دِّ والعــین المشــددة، كِصــ یــل، بكســر الفــاءعِّ مبالغــة اســم الفاعــل، علــى وزن فِ 

  .)١٢٢٠(ي القسیس بذلك لتتبعه العلممِّ س الشيء: إذا اتبعه وتطلبه باللیل وسُ تقسَّ 

ار، وهـو ارین جمع جبَّ . جبَّ )١٢٢١(َقاُلوا َیا ُموَسى ِإنَّ ِفیَها َقْومًا َجبَّاِرینَ وقوله تعالى: 

  . )١٢٢٢(المشددة، وهو من أبنیة المبالغةال، بفتح الفاء والعین جبرت الرباعي، وزنه فعَّ أمن 

ـــــ ــه لـــــم یـــــأت فعَّ ـــــوقیـــــل إنـــ ــن ار مـــــن أجبـــــرت ودرَّ ال مـــــن أفعـــــل إال حـــــرفین، جبَّ اك مـــ

  . )١٢٢٣(أدركت

                                                             

  . ٨٢) سورة المائدة، اآلیة: ١٢١٩(

  . ٥، ص ٤) الجدول في إعراب القرآن، ج١٢٢٠(

  . ٢٢) سورة المائدة، اآلیة: ١٢٢١(

  . ٣١٧، ص ٣) الجدول في إعراب القرآن، ج ١٢٢٢(

  . ٦٧، مادة (جبر)، ص ٣) اللسان، ابن منظور، ج١٢٢٣(



  المبحث الثاني

  عمل صيغ المبالغة

تعمل صیغ المبالغة عمل الفعل كما یعمل ذلك اسم الفاعل وقـد ذكـر ابـن مالـك ذلـك 

  بقوله: 

   بدیلُ  رة عن فاعلِ في كثْ  عال أو فعول *فْ ال أو مِ فعَّ 

   لْ عِ قل ذا وفي فَ  لِ من العمل * وفي فعیِ  هُ الَ مَ  فیستحقَّ 

ل) ومعني ذلك أن صیغ المبالغة عِ وٕاعمال الثالثة األولى أكثر من إعمال (فعیل) و(فَ 

تعمل عمل الفعل فمنها ما هو شـائع عملـه كالثالثـة األولـى ومنهـا مـا هـو نـادر وقلیـل مثـل 

  . ل)عِ (فعیل) و(فَ 

وحكــم إعمــال صــیغ المبالغــة عمــل الفعــل، هــو حكــم اســم الفاعــل، حیــث إنهــا معدولــة 

  عنه، أي عن الفاعل. 

ــي والحاضــــر  فهـــي تعمـــل مطلقـــًا إن كانـــت مقرونـــة بـــأل، وتـــدل علـــى معنـــي الماضـ

  والمستقبل. 

وتعمــل إن كانــت مجــردة مــن أداة التعریــف، وذلــك بتــوفر الشــروط المــذكورة فــي اســم 

مـــــن: داللـــــة علـــــى الحـــــال أو االســـــتقبال، أو االعتمـــــاد وعـــــدم التصـــــغیر الفاعـــــل المجـــــرد، 

  والوصف. 

؛ لتـدل علـى هإذن فصیغ المبالغة مثل اسم الفاعل في العمل؛ وذلك ألنهـا معدولـة عنـ

  سابقًا.  ةالمبالغة؛ لذا فهي تعمل مثل ما یعمل اسم الفاعل بشروطه المذكور 

مـن أعمـل بعضـها وتـرك بعضــها،  وقـد اختلـف النحـاة فـي إعمـال هـذه الصـیغ، فمـنهم

  ومنهم من أعملها جمیعًا. 

  وأورد سیبویه: أن أمثلة المبالغة ال تعمل إال عند قصد المبالغة. 

  .)١٢٢٤(وٕان إعمال الثالثة األولى أكثر وٕاعمال فعیل قلیل

                                                             

  . ١١٧ -١١٠، ص ١) الكتاب، سیبویه، ج١٢٢٤(



ل) ومـن هـؤالء المبـرد؛ حیـث خـالف سـیبویه ِعـومنع أكثر البصریة إعمـال (فعیـل) و(فَ 

  عه أكثرهم. في إعمالها وتاب

وأورد في مقتضبه: (فأما ما كان على فعیل فال أري النصب فیه جائزًا؛ ألنه اسم من 

  . )١٢٢٥(الفعل الذي ال یتعدي

ورد أنــه: ال یتعــدي فعــول وال مفعــال، عــدم إعمــال (فعــول) و(مفعــال)، حیــث كــر: وذُ 

آخــر بعــد صــیغة  ونــه، أمـا الفــراء والكســائي فیمنعـان ذلــك، ویقــدران عـامالً دَّ عَ وأهـل البصــرة یُ 

  . )١٢٢٦(المبالغة

وعلـــى ذلـــك فالبصـــریون یعملونهـــا، أمـــا الكوفیـــون فـــال یعملونهـــا بـــل یـــرون المنصـــوب 

  بعدها بفعل مقدر. 

ل ابن الحاجب ذلك قائًال: (وقال البصریون: إنما تعمل مـع فـوات الشـبه اللفظـي؛ لِّ عوی

الفاعل المشابه للفعل، فال  لجبر المبالغة في المعني ذلك النقصان، وأیضًا فإنها فروع السم

شـترط فیهـا معنـي الحـال تقصر عن الصفة المشبهة في مشابهة اسم الفاعل، ومن ثمة لـم یُ 

  . )١٢٢٧(واالستقبال كما لم یشترط ذلك في الصفة المشبهة)

ومن النحویین من ذهب إلى أن صیغ المبالغة أولى بالعمل من اسم الفاعل وقـد أورد 

أقوى في العمل من اسـم الفاعـل؛ وذلـك أن اسـم الفاعـل ال یعمـل ن هذه األمثلة إالعكبري: (

  . )١٢٢٨(إذا كان بمعني الماضي، وهذه تعمل وٕان كانت بمعني الماضي)

وربما رأي البعض أن هذا التعلیل غیـر مسـلم بـه؛ ذلـك أن صـیغ المبالغـة علـى الـرغم 

فـروع السـم الفاعـل ال ترقأ إلـى هـذه األولویـة؛ ذلـك ألنهـا هـي –من تأكد المعني وقوته فیها 

المشابه للفعل، والفرع ال یرقأ إلى درجة األصـل. فهنـاك مـن یـري أن صـیغ المبالغـة محولـة 

  . )١٢٢٩(من اسم الفاعل كأبي حیان

                                                             

  . ١١٤، ص ٢ج) المقتضب، المبرد، ١٢٢٥(

، القســم األول، ٢) مجــالس ثعلــب، أبوالعبــاس أحمــد بــن یحــي ثعلــب، شــرح وتحقیــق: عبــد الســالم محمــد هــارون، ج١٢٢٦(

  . ١٢٤ص

  . ٤٩٣، ص ٢) شرح كافیة ابن الحاجب، ج١٢٢٧(

  . ٤٤١، ص١) اللباب في علل البناء واإلعراب، العكبري، ج١٢٢٨(

  . ١٩١، ص ٣) ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج١٢٢٩(



المضـارع وســكناته كمـا جــري اسـم الفاعــل، ومعنـي الجریــان علـى الحركــات والســكنات 

الثــاني فــي المضــارع أن اســم الفاعــل متفــق مــع المضــارع فــي الســكون والحركــة؛ فــإن كــان 

ســـاكنًا كـــان الثـــاني فـــي اســـم الفاعـــل ســـاكنًا أیضـــًا، وٕان كـــان األول والثالـــث متحـــركین كانـــا 

متحركین في اسم الفاعل. فنجد أن الفعل المضـارع (یغفـر) یتفـق مـع اسـم الفاعـل (غـافر)؛ 

  في أن األول والثالث منهما متحرك، والثاني ساكن. 

  .)١٢٣٠(لغة فلیست متفقة معهاأما (غفور) مثًال: وهي صیغة مبا

كمــا جــري اســم الفاعــل، ومعنــي الجریــان علــى الحركــات والســكنات، أن اســم الفاعــل 

متفق مع المضارع في الحركة والسكون، فإن كان الثاني في المضارع وسكنات ساكنًا كـان 

  الثاني في اسم الفاعل ساكنًا أیضًا. 

تجـري علـى حركـات فـي حـین فهي محولة عن اسم الفاعل ال عن المضارع، وهي ال 

نري عند ابن هشام توجهًا إلى أصالتها من حیـث أنهـا: (كلهـا تُفضـي إلـى تكـرار الفعـل فـال 

  . )١٢٣١(اب لمن ضرب مرة واحدة)یقال ضرَّ 

یؤید ذلك ما ذكره بعض النحاة من أن: المبالغة لیست في اسم الفاعل بل هـي تكثیـر 

  .  )١٢٣٢(للفعل، ألن اسم الفاعل یحتمل الكثرة والقلة

ویتضح مما سبق أن صیغ المبالغة تعمل على الفعل، كما یعمـل اسـم الفاعـل، وتـدل 

علـى الكثـرة والمبالغـة فـي حــدث اسـم الفاعـل، أي أنهـا تفیـد مــن الكثـرة والمبالغـة مـا ال تفیــده 

  صیغة فاعل. 

ولكن بالرغم من ذلك، فإن الراجح أن تـدخل تحـت دائـرة اسـم الفاعـل؛ وذلـك لتضـمنها 

  اعله، وهذا معني اسم الفاعل إضافة إلى إفادة المبالغة والكثرة. الحدث وف

أي أن الفـــرق بینهمـــا فـــرق كمـــي، أي فـــي الكثـــرة والقلـــة، فـــالكثرة فـــي جانـــب المبالغـــة، 

  والقلة في جانب اسم الفاعل. 

                                                             

  . ٣٧٠م، ص ١٩٨٤، ١ت في الصیغة والجملة، د. محمد صالح الدین بكر، مكتبة أم القرى، الكویت، ط) دراسا١٢٣٠(

  . ٣٨٧) قطر الندي وبل الصدى، ابن هشام، ص ١٢٣١(

  . ١١٤، ص ٣، حاشیة العیان على شرح األشموني، ج١١٢، ص ٢) المقتضب، المبرد، ج١٢٣٢(



  إعمال صیغ المبالغة في القرآن الكریم: 

أن تنصـب صـیغة المبالغـة لم یأت إعمال صیغ المبالغة في القرآن الكـریم صـریحًا؛ كـ

المفعــول مباشــرة، وٕانمــا جــاء بــدخول الــالم علــى المفعــول، أو بإضــافة صــیغة المبالغــة إلــى 

  المفعول أو أن یكون المفعول محذوفًا، ویقدر تقدیرًا. 

  .)١٢٣٣(َفعَّاٌل لَِّما ُیِریدُ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

  حیث دخل الم التقویة على المفعول به. 

ـــه تعــــالى:  ةفیــــه صـــــیغ وممــــا أضــــیفت ـــُه َحمَّاَلـــــَة المبالغــــة إلــــى المفعــــول قولــ َواْمَرَأتُـ

  .)١٢٣٤(اْلَحَطبِ 

  . )١٢٣٥(الة) خبر مبتدأ أو صفة المرأة، وقد أضیفت إلى المفعولفصیغة المبالغة (حمَّ 

. رفیـع صـیغة مبالغـة، وقـد ورد )١٢٣٦(َرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرشِ وأیضًا قوله تعالى: 

  .)١٢٣٧(ى مفعولهمضافًا إل

ــا َأَنــــْا َعَلـــــْیُكم ر تقــــدیرًا، قولـــــه تعــــالى: دِّ وممــــا جــــاء فیـــــه المفعــــول محـــــذوفًا، وقُــــ َوَمـــ

  .)١٢٣٨(ِبَحِفیظٍ 

(حفیظ) صیغة مبالغة على وزن فعیل، عاملة عمل اسم الفاعل، والمفعـول محـذوف، 

  .)١٢٣٩(رناك تحفظ علیهم أعمالهمتقدیره: وما صیَّ 

                                                             

  . ١٦، اآلیة: البروج) سورة  ١٢٣٣(

  . ٤ة: ) سورة المسد، اآلی١٢٣٤(

  . ٥٢٦، ص ٨) البحر المحیط، ج١٢٣٥(

  . ١٥سورة غافر، اآلیة:   )١٢٣٦(

  . ١٥٦، ص ٤الكشاف، الزمخشري، ج  )١٢٣٧(

  . ١٠٤سورة األنعام، اآلیة:   )١٢٣٨(

  .٥٢٩، ص ١التبیان في إعراب القرآن، العكبري، ج  )١٢٣٩(



  لغة في الشعر: ومما جاء من إعمال أبنیة المبا

  : )١٢٤٠(ال: كما في قول الشاعرعَّ فَ 

  . )١٢٤١(القَ أعْ  ج الخوالفِ بوالَّ  َس بِ لَ لها * وَ الَ اسا إلیها جِ أخا الحرب لبَّ 

الشــــاهد فــــي قولــــه: لباســــًا جاللهــــا و(جــــالل منصــــوب لصــــیغة المبالغــــة (لباســــًا) وأن 

  على ذي حال في بیت سابق هو:  ةالصیغة معتمد

  وال طُ فع ما حولي من األرض أَ فإنني * بأرْ  فاتتك السماءُ  فإن تكُ 

  . )١٢٤٢(وصاحب الحال هو الضمیر في قوله: (بأرفع)

 ا، حـــین نصـــبو )١٢٤٣(ال) قـــولهم: (أمـــا العســـل فأنـــا شـــرابوكـــذلك ممـــا جـــاء علـــى (فعَّـــ

  اب (العسل) على أنه مفعول لصیغة المبالغة شرَّ 

  ال): عمال (فعَّ إومن 

   )١٢٤٤( قول الشاعر:

   )١٢٤٥(ائباتَ اضًا إلیها الكَ خوَّ  دمًا * على الحربِ قَّ بي مُ حوا رشَّ  فیا لرزامِ 

ل مــن اســم الفاعــل الثالثــي (فــائض)، وِّ فالشــاهد فیــه: أن (خواضــًا) صــیغة مبالغــة، ُحــ

  . )١٢٤٦(فنصب به (الكتائبا) على أنها مفعول به

وقـد عملـت صـیغة (خواضـا) النصـب فـي (الكتائبـا)؛ العتمادهـا علـى موصـوٍف قبلهـا 

  دمًا). وهو قوله: (مق

                                                             

عمـر فـي اإلسـالم ) قائل البیـت هـو الفـالح بـن حـزن مـن بنـي منقـر بـن عبیـد بـن مقـاس، شـاعر بصـري مخضـرم، ١٢٤٠(

  . ٣٤٠طویًال، معجم الشعراء، ص 

  . ٦٨، ص٢، شرح التصریح على التوضیح، ج١١٣، ص ٢، المقتضب، المبرد، ج١١، ص ١الكتاب، جانظر ) ١٢٤١(

  . ٣٨٥) قطر الندى وبل الصدي، ابن هشام، ص ١٢٤٢(

  . ١١١، ص ١) الكتاب، سیبویه، ج١٢٤٣(

  ) قائله: سعد بن ناهب، ١٢٤٤(

  . ٣٧٠، ص ٢ري، جب، اللباب، العك٤٩٠، ص ٣ي، ج) شرح الكافیة، الرض١٢٤٥(

  . ٤٩٠، ص ٣) المصدر نفسه، ج١٢٤٦(



  ومن صیغ المبالغة: 

. )١٢٤٧(حـار بوائكهـا)نْ عال: ومما جاء في إعمال هذه الصـیغة قـول العـرب: (إنـه لمِ فْ مِ 

حیث نصبت (بوائك) على أنها مفعول به لصیغة المبالغة (منحار) والصیغة معتمـدة علـى 

  ذي خبر وهو الضمیر. 

  . )١٢٤٨(ةیة حسنتوالبوائك: جمع بائك، ویقال: ناقة بائك، إذا كانت ف

  ومما جاء في إعمال (مفعال) جمعًا قول الشاعر: 

  . )١٢٤٩(مُ زَ وال قَ  ال خورٌ  تشیاعال یُص ا * مِ خَ مَ  الجذورِ  ن أبدانَ هاویُ مَ  مٌّ شُ 

وان) و(مهـوان) تكثیـر (مهـین) كمـا ْهـفنصب (أبدان) بقوله: (مهـاوین)؛ ألنـه جمـع (مِ 

ل الواحــد كمــا هــو مــعفــي (منحــار) و(مضــراب) تكثیــر (نــاحر) و(ضــارب) فــالجمع یعمــل 

  . )١٢٥٠(معلوم

  . )١٢٥١(مهاوین: من الهون، والهون: بالضم: الهوان، وأهانه، استخف به واستحقره

  . )١٢٥٢(ر: نحر الجزورزَّ الجزور: الناقة المجزورة، والجمع: جزائر وجزر، والجَ 

ح، أي ســـــــكن ورمـــــــه، وخمـــــــیص الحشـــــــا: أي ضـــــــامر ر مخاصــــــیص: خمـــــــص الجـــــــ

  . )١٢٥٣(البطن

  . )١٢٥٤(ار: ضعیفالرجل إذا ضعف وانكسر، ورجل خوَّ  والخور: الضعف، وخار

ذل النـاس وسـفلتهم والـذكر واألنثـى والواحـد والجمـع اوالقزم: الدناءة والقمـاءة، والقـزم، أر 

  . )١٢٥٥(فیه سواء
                                                             

  . ١١٢، ص ١) الكتاب، سیبویه، ج١٢٤٧(

  . ٣٥٠، (بوك)، ص ٤ري، جه) الصحاح، الجو ١٢٤٨(

  . ٤٤٨، ص ٣، الخزانة ج٧٤، ص٦، شرح المفصل، ج٥٩، ص ١) البیت في الكتاب ج١٢٤٩(

ألمین الشنقیطي، تحقیق: عبـد العـال سـالم مكـرم، عـالم الكتـب، القـاهرة، ) الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع، أحمد ا١٢٥٠(

  . ٢٧٤م، ص ٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ط ٤ج

  . ١١٠، (هون)، ص٦) الصحاح، الجوهري، ج١٢٥١(

  . ١٣٤، (جزر)، ص ٤) لسان العرب، ج١٢٥٢(

  . ٢٣٩، (خمص)، ص ٣) الصحاح، الجوهري، ج١٢٥٣(

  . ٢٦٢ر)، و ، (خ٤) لسان العرب، ج١٢٥٤(

  .٣٨٧(قزم)، ص  ،٥الصحاح، ج  )١٢٥٥(



  : فعول ومن صیغ المبالغة كذلك

  : )١٢٥٦(ویستدل النحویون على إعمال (فعول) یقول أبي طالب ابن عبد المطلب

  .)١٢٥٧(رُ اقِ ك عَ فإنَّ  موا زاداً دِ ا * إذا عَ هَ انِ مَ سِ  وقَ سُ  بنصل السیف ضروبٌ 

ها)، حیث أعمل (ضروب) وهي صیغة مبالغة على مانِ سِ  والشاهد فیه (ضروب سوقَ 

  وزن (فعول) فنصب بها المفعول (سوق). 

  .)١٢٥٨(وصیغة المبالغة هنا معتمدة على مخبر عنه محذوف تقدیره هو

  ومن إعمال فعول أیضًا: 

  . )١٢٥٩(هضِ نْ ح یَ بْ بالشَّ  هِ في عینی رمَ * متى یُ  هُ ه غیر أنَّ سَ فْ ا نَ علیه جومٌ هَ 

)، وفیهـا ضـمیر مسـتتر تقـدیره وم) قد نصـبت المفعـول بـه (نفـَس جُ فصیغة المبالغة (هَ 

  (هو). 

  . )١٢٦٠(َح: الشخص، والجمع أشباح وشبوحبَ ح والّشّ◌◌َ بْ والشبح: الشَّ 

یف یعمل في معموله إذا تقدم علیـه وقد علمنا أن اسم الفاعل غیر المقترن بأداة التعر 

  إعماله فیه إذا تأخر، ما لم یكن مضافًا أو مجرورًا بحرف الجر األصلي. 

  وكذلك صیغ المبالغة، فقد عملت مع تأخرها وشاهد ذلك قول الشاعر: 

  . )١٢٦١(وجُ یُ هَ  زاءِ العَ  إخوانَ  وقِ ها * على الشَّ إنَّ  وقِ شلل اجَ تَ واهْ  هُ نَ یْ لي دَ قَ 

المبالغة (هیوج) نصبت المفعول به المقدم (إخوان) أي: أن (إخوان)  صیغة نّ إحیث 

  قد نصب بـ(هیوج) مع تأخره. 

  ومن إعمال (فعول) مع تأخره أیضًا قوله: 

                                                             

اشـتهر بكنیتـه وقیـل اسـمه (عمـران) وقیـل (شـیبة) تـوفى  هو أبوطالب بن عبد المطلب بـن هشـام، عـم النبـي   ) ١٢٥٦(

  . ٢٦، ص ١ق. هـ، وقیل في السنة العاشرة من النبوة، الخزانة، ج ٣سنة 

  . ٢٩٧، ص ٢، حاشیة الصبان، ج٧٠، ص ٦، وشرح المفصل، ج١١١، ص ١من شواهد سیبویه، ج  ) ١٢٥٧(

  . ٢٥٢، ص ٢أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج  ) ١٢٥٨(

  . ١١٠، ص ١، والكتاب ج٢٤٧قائله ذي الرمة وهو في دیوانه، ص   ) ١٢٥٩(

  . ٤٩٤، (شبح) ص ٢لسان العرب، ج  ) ١٢٦٠(

-٤٣م، ص٢٠٠٠، ١قائلـه الراعـي النمیــري: انظـر دیوانـه تحقیــق محمـد نبیـل طریفــي، دار صـادر بیــروت، ط  ) ١٢٦١(

٤٤ .  



  . )١٢٦٢(روبُ ضَ  عینَ  ارِ الدَّ  وَس رؤُ  مه * كریمُ وْ یَ  دُ مَ حّ یُ  ألواءِ أخا الَّ  بكیتُ 

  قد تقدم علیها. فقد نصبت صیغة المبالغة (ضروب) المفعول به (رؤوس) و 

  . )١٢٦٣(الألواء: الشدة وضیق العیش، وقیل المشقة

وقــد علمنــا أن اســم الفاعــل یعمــل حــال التثنیــة والجمــع، وكــذلك صــیغ المبالغــة ومــن 

  ذلك: 

  : )١٢٦٤(قول طرفة بن العبد

  . )١٢٦٥(رخُ یر فُ غَ  مُ ذنبهُ  رُ فُ هم * غُ مِ وْ هم في قَ وا أنَّ ادُ ثم زَ 

ــو(غُ  ) فقــد أعمــل ر) وقــد نصــبت المفعــول بــه (ذنــبَ ر) جمــع حســینة المبالغــة (غفــو ُف

  إعمال المفرد. الجمع 

  ومن صیغ المبالغة العاملة (فعیل): 

  . )١٢٦٦(من دعاه) دعاءَ  ومما جاء في إعمال فعیل قول بعض العرب: (إن اهللا سمیعُ 

  فـ(دعاء) مفعول به لصیغة المبالغة (سمیع) التي على وزن فعیل. 

  ومن إعمالها أیضًا: 

                                                             

  . ٧١، ص ٦، شرح المفصل ج١١١، ص١نسب البیت ألبي طالب بن عبد المطلب، الكتاب جی  ) ١٢٦٢(

  . ٢٣٨، (ألي)، ص ١٥لسان العرب، ج  ) ١٢٦٣(

  . ١/١٨٥هو عمرو بن العبد بن سفیان، ینتهي نسبه إلى عدنان، وطرفة لقب له: الشعر والشعراء، ابن قتیبة   ) ١٢٦٤(

  .٧٤، ص ٦، شرح المفصل، ج١١٣، ص ١ج الكتابو . ٦٨دیوان طرفة بن العبد، ص انظر ) ١٢٦٥(

  .  ٢٧، ص ٢حاشیة الخضري، ج  ) ١٢٦٦(



  :  )١٢٦٧(عرقول الشا

  )١٢٦٨(ارَ بدْ الّ  هُ بِ شْ ما تُ هُ نْ ًال وأخرى مِ الَ * هِ  ما فشبیهةٌ هُ نْ ا مِ أمَّ  اتانِ تَ فَ 

  : )١٢٦٩(فشبیهة هي أنثي شبیه

والشـــاهد فیـــه: (فشـــبیهة هــــالال) حیـــث أعمـــل صـــیغة المبالغــــة (شـــبیهة) فنصـــب بــــه 

  المفعول به (هالًال). 

  ل: ومما جاء في إعمال (فعل) عِ صیغة فَ 

  :  )١٢٧٠(حقيقول أبي یحي الال

  . )١٢٧١(ارِ دَ من األقْ  ةُ یَ جِ نْ س مُ یْ * ما لَ  نٌ ر وآمِ یُ ضِ ًا ال تُ ورَ أمُ  رٌ ذِ حَ 

ر) ونصبت المفعول ذِ أمورًا) حیث عملت صیغة المبالغة (حَ  رٌ ذِ اهد فیه قوله: (حَ فالشَ 

  : )١٢٧٢(به (أمورًا). وكما ذكرنا أن الجمع یعمل على المفرد فقد ورد في ذلك قول الشاعر

  . )١٢٧٣(یدُ دها فلَ  لینِ مَ رْ الكِ  اُش حَ ون عرضي * جِ قُ زِ مَ  مْ اني أنهُ أتَ 

وقــد  در فــالم لمــو(عرضــي) منصــوب بجمــع صــیغة المبالغــة (مــزق) فــالجمع یعمــل ع

  اعتمد على اسم إن. 

  ش وهو ولد الحمار. حاش: جمع جحوالج

  . )١٢٧٤(كالحفیف ید، والفدفدة: صوتٌ فدید الصوت، وقیل: شدته، والفدید: الفدو 

  ح عند الماء. اش التي تصبِ حال أعبأ بهم فهم بمنزلة الجوالمعنى: أي 

                                                             

عبد اهللا بن قیس الرقیات، عبد اهللا بن قیس بن شریح بـن عمـرو بـن عـامر، مـن شـعراء العصـر األمـوي مـات    ) ١٢٦٧(

  . ١/٥٣٩هـ: الشعر والشعراء، ٨٥سنة 

  . ٨٦، ص ٢، شرح التصریح، ج١٠٣٧، ص ٢الكافیة الشافیة، ابن مالك، ج  ) ١٢٦٨(

  . ١٠٣٧، ص ٢) الكافیة الشافیة، ج١٢٦٩(

هــو أبــان بــن عبــد الحمیــد الالحقــي، أحــد شــعراء هــارون الرشــید، شــاعر مطبــوع مطعــون فــي دینــه، مــات ســنة   ) ١٢٧٠(

  . ٤٥٨/ ٣هـ، حزانة األدب، ٢٠٠

  . ١٩١، ص ٣، ارتشاف الضرب، ج٢٩٨، ص ٢. حاشیة الصبان ج١١٣، ص ١) الكتاب، ج١٢٧١(

هــ، وسـماه النبـي ٩خیل: زید بن مهلهل بن نهب الطـائي ممـن أدركـوا الجاهلیـة واإلسـالم، أسـلم سـنة قائلة زید ال  ) ١٢٧٢(

  . ١٧/١٢٢زید الخیر قیل إنه مات في آخر خالفة عمر: األغاني:  صلي اهللا علیه وسلم

  . ٣٥، ص ١، وشذور الذهب، ج٧٣، ص ٦، وشرح المفصل ج١٢٨، ص ١من شواهد المقرب، ج  ) ١٢٧٣(

  . ٣٢٩د)، ص د، (ف٣رب، ج) لسان الع١٢٧٤(



  المبحث الثالث

  لة أبنية المبالغةالد

، فــإن صــیغ المبالغـــة هإذا كانــت صــیغ اســم الفاعــل تفیــد الداللــة علــى الحــدث وفاعلــ

تضــیف إلــى هــاتین الــداللتین داللــة ثالثــة تفیــد الكثــرة والمبالغــة فــي اتصــاف الــذات بالحــدث. 

  اللة على الوصف والمبالغة فیه. فهي مشتقة للد

وتشــترك هــذه األبنیــة فــي داللــة واحــدة، هــي المبالغــة، ولكــن بــدالالت مختلفــة لمناســبة 

ســیاق المعنــي الـــذي یتطلــب درجـــات متباینــة مــن التعبیـــر وتختلــف أوزان هـــذه األبنیــة تبعـــًا 

اخـــتالف الخـــتالف معانیهـــا؛ حیـــث ال یجـــوز اخـــتالف هـــذه األبنیـــة والمعنـــى واحـــد، بـــل إنَّ 

الصــیغ یــدل علــى اخــتالف معــاني المبالغــة ودرجاتهــا، وكمــا هــو معلــوم فــإن زیــادة المبنــي 

  . وفیما یلي بعض صیغ المبالغة ودالالتها: )١٢٧٥(تؤدي إلى زیادة المعنى

ال: تعد من أقوى صیغ المبالغة للداللة على الشيء الـذي یتكـرر فعلـه، / صیغة فعَّ ١

  حرفة فالزمُه في الوصف.  أو الشيء المالزم لصاحبه حتى صار

ار، اب، كفَّـوداللتها على الشيء الذي یتكرر فعله، وعلى لـزوم الوصـف كمـا فـي: كـذَّ 

   .ارار، قهَّ غفَّ 

ــ ار، وداللــة فعــال علــى صــناعة أو حرفــة یتقنهــا صــاحبها ویــداوم علیهــا كمــا فــي: نجَّ

  .)١٢٧٦(اطار، خیَّ عطَّ 

َوإِنِّـي َلَغفَّـاٌر ، مثـل قولـه تعـالى: وقد جاء في القرآن الكریم مـا یـدل علـى هـذا المعنـي

  . )١٢٧٧(ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى

   .)١٢٧٨(ِإنَُّه َكاَن َغفَّارا وقوله تعالى:

  . )١٢٧٩(ال) من صیغ المبالغة بمعني فاعلأي: كثیر الغفران، ألن (فعَّ 

                                                             

  . ٨٥) التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة، محمود عكاشة، ص ١٢٧٥(

  ) المصدر نفسه، والصفحة نفسها. ١٢٧٦(

  . ٨٢) سورة طه، اآلیة: ١٢٧٧(

  . ١٠، اآلیة: نوح) سورة ١٢٧٨(

  . ١٨٥، ص ١٢) اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحد صالح، ج١٢٧٩(



  ى جري على عادته. د الفعل أو دام منه حتاعال: وهي لمن اعتفْ / صیغة مِ ٢

  واج، إذا كان دائم الهذر، والطالق والزواج. زْ الق، ومِ طْ زار، ومِ هْ مثل: رجل مِ 

ستكثر منهـا، فتوصـف المـرأة التـي تلـد الـذكور عال تأتي في العادات التي یُ فْ ة مِ صیغو 

عـال) كــذلك فْ . وتـدل صــیغة (مِ )١٢٨٠(نــاثئْ كار، والتـي تلــد اإلنـاث فقــط بأنهـا مِ دْ فقـط بأنهـا ِمــ

  تاح. فْ راث، مِ حْ مار، مِ زْ شار، مِ نْ لى اآللة كما في: مِ ع

  أیضًا على من دام منه الفعل أو اعتاده  عیل: تدلَّ فْ / صیغة مِ ٣

  . )١٢٨١(مثل: المسكین: أي دائم السكون إلى الناس والحاجة إلیهم

  . )١٢٨٢(كیر: أي دائم السُّكر، وقیل المسكیر: الكثیر السكرسْ ومِ 

  رد. بْ رز، ومِ خْ یط ومِ حْ الصیغة على اآللة كما في نحو: مِ عل: تدل هذه فْ / صیغة مِ ٤

رب، وتقـول العـرب: (فـالن ْحـعر، ومِ ْسـول، ومِ ْقـكما في نحو: مِ المبالغة وتأتي لمعني 

سـعر بـه عار: الخشـب الـذي تُ ْسـعر والمِ ْسـ): أي تحمـي بـه الحـرب؛ ذلـك أن المِ حـربٍ  عرُ سْ مِ 

  . )١٢٨٣(النار

  عال). فْ عل) للمبالغة كما استعاروا وزن (مِ فْ مِ وذلك أن العرب قد استعاروا وزن (

ول: تدل على من دام منه الفعل أو أكثر منه، ویري بعض العلماء أنـه عُ / صیغة فَ ٥

، )١٢٨٤(ود: وهـو الحطـب الـذي یوقـد بـهقُـفعـل بهـا، مثـل: وَ منقول من أسـماء الـذوات، التـي یُ 

: هــو المــاء الــذي یغتســل ول والَغســولُســ، وغَ )١٢٨٥(تســحر بــهحور: هــو مــا یُ ور، والسُّــحُ وَســ

  . )١٢٨٦(به
                                                             

  . ٨٦وي في ضوء علم الداللة، محمود عكاشة، ص التحلیل اللغ  ) ١٢٨٠(

، وتمنـدل، عكن الرجـل، وتمسـكن كمـا یقـال: تمـدر والمسكین: هو الفقیر، وقیل: بل هو أشد حاًال منه، ُیقـال: تسـ  ) ١٢٨١(

والقــول األول فــیمن جعــل المــیم مــن المدرعــة والمنــدیل، علــى (تمفعــل) وهــو شــاذ. وقیاســه: تســكن، وتــدرع، وتنــدل 

ـائز؛ لـــوروده عـــن العـــرب: الصـــحاح:  أصـــلیة ولیســـت زائـــدة، والثـــاني فـــیمن جعلهـــا زائـــدة، ویبـــدو أن كـــال القـــولین جــ

  . ٥٦٨، فصل السین، ص ٥الجوهري، ج

  . ٣٦٤، (سكر)، ص ٢الصحاح، الجوهري، ج  ) ١٢٨٢(

  . ٣٦١، فصل (سعر)، ص ٢الصحاح، ج  ) ١٢٨٣(

  . ١٧٤، فصل (وقد)، ص ٢الصحاح ج  ) ١٢٨٤(

  . ٣٥٢، (سحر) ص ٢الصحاح، ج  ) ١٢٨٥(

  . ٥٣، (غسل)، ص ٢الصحاح، ج  ) ١٢٨٦(



ور، وغفور، ویوصف به كُ ور، وشَ بُ كذلك یأتي (فعول) للمبالغة في الصفات نحو: صَ 

  جمع جمع مذكر سالم. المذكر والمؤنث، فال یؤنث وال یُ 

  ل: وهو وزن یدل على من صار منه الفعل كالعادة. عِ / صیغة فَ ٦

  ة المشبهة. ل، وهو منقول من أبنیة الصفجِ ر، ووَ ذِ مثل: حَ 

یل: وهو كذلك منقول من أبنیة الصفة المشبهة، نحو: طویل، وقصـیر، عِ / صیغة فَ ٧

ال) للمبالغــة فیــه والزیــادة فــي الداللــة َعــعــدل عــن بنــاء (فعیــل) إلــى (فُ وخطیــب، إلــخ. وقــد یُ 

  مال. یل وجُ مِ وال، وجَ نحو: طویل وطُ 

مــل بــه، أو یكــون لــه عــادة مثــل: یم العل، فیــدُ ْعــســتعمل للمولــع بالفِ ل: تُ یَّــعِ / صــیغة فِ ٨

ــصــدِّ  ر، لــم یــداوم علــى الســكر، ویكــون مولعــًا كیِّ دق، وكــذلك: ِســیق لمــن تكــون عادتــه الصِّ

  . )١٢٨٧(به

تـــأتي  -أي التـــاء–وتتحقـــق المبالغـــة أیضـــًا بزیـــادة التـــاء علـــى بعـــض الصـــفات، فهـــي 

المـة: أي عـالم ابة ورجـل عسـنَّ المـة و للداللة على المبالغة في الوصف، وذلك كما فـي: عالَّ 

  هو: الملم باألنساب.  ةابنسجدًا، أو داهیة، وال

  .)١٢٨٨(وقد جاء: أن ما زادت فیه التاء من صیغ المبالغة، فهو لتأكید المبالغة

  د صیغة من أخرى عاریة من التضعیف. ولِّ ویعطي التشدید فرقًا صوتیًا یَ 

  ل) و(فعیل). عیِّ ذلك (فِ ال) بالتضعیف، وكعَ ال) فإنها تزید على (فُ عَّ وذلك كما في (فُ 

                                                             

، ص (سطر)، ٢، وانظر الصحاح للجوهري، ج٨٧التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة، محمود عكاشة، ص   ) ١٢٨٧(

٣٦٥ .  

  . ١٩٤، ص ٣ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج  ) ١٢٨٨(



وكذلك نجد أن صیغ المبالغة الخمس المشهورة التي اتفق على شیوعها، لم تسـلم مـن 

  . )١٢٨٩(االختالف علیها، فـ(فعول) منقول من أسماء الذوات

ا، وذكــر إنكــار البصــریین مالســیوطي علــى قلــة شــیوعه ل) فقــد نــصَّ ِعــیــل) و(فَ عِ أمــا (فَ 

  . )١٢٩٠(لهما

أخــرى أســهم فــي زیــادة الخــالف حــول داللتهــا علــى  ى معــانٍ ولعــل خــروج (فعیــل) إلــ

  المبالغة أو خروجها منها. 

غوا أن یكـون للمبالغـة أمـا غیـر المعـدول فإن كان (فعیل) معدوًال عن اسـم الفاعـل سـوَّ 

  له نحو: (كریم). فهو جاٍر على فعِ 

م) ومــا لــیِ أَ یع) و(مِ ل) اســمًا للفاعــل مــن المزیــد، نحــو: (َســِعــفْ ویكـون (فعیــل) بمعنــي (مُ 

ـــــفْ جـــــاء مـــــن (فعیـــــل) داًال علـــــى (مُ  ـــــى إبعـــــاد الداللـــــة ِع ـــــؤدي إل ـــــى –ل)، ی داللـــــة فعیـــــل عل

؛ وذلك أن ما اشترط لصیاغة المبالغة كون فعلها مجردًا، لـذا قـالوا بشـذوذ مـا )١٢٩١(المبالغة

  جاء من المزید. 

اد ورشَّــداء، ْهـطــاء ومِ عْ ون، ومِ ْهـمع منــه: مِ ورد فـي ذلــك: (وشـذ بناؤهــا مـن أفعــل، وُسـ

د، شَ دي، وأرْ طي، وأهَ ان، وأعَ یع، من: أهّ مِ یم وسَ یر، وألِ ذِ اء، ونَ اك، وسیَّ هوق، ودرَّ ال، وزَ وجزَّ 

  . )١٢٩٢(عمَ ، وأسْ مْ ر، وآلَ ذَ ، وأنْ ءاك وأسَ رَ ق وأدْ هَ ل، وأزْ زَ وأجْ 

یـز بـین المبالغـة والصـفة المشـبهة؛ یویستفاد من داللة الفعـل علـى التعـدي واللـزوم للتم

  له متعدیًا فهو للمبالغة، وما جاء فعله الزمًا فهو صفة مشبهة. فما كان فع

ـــة أو خروجهـــــا  إذن فمعیـــــار التعـــــدي واللـــــزوم، یحكـــــم تصـــــنیف الصـــــیغة فـــــي المبالغــ

  . )١٢٩٣(منها

حسـم القـول حـول مـا یُ وكما رأینا فیما سبق أن هناك خالفًا في عدد هـذه الصـیغ، ولـم 

  هو أو قیاسي أو سماعي. 
                                                             

  . ١٦٢، ص ١شرح الشافیة، الرضي، ج  ) ١٢٨٩(

  . ٨٧، ص ٥همع الهوامع، السیوطي، ج) ١٢٩٠(

  . ١٠٧م، ص ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، العدد الثالث، ٤لة الدراسات اللغویة، جمج) ١٢٩١(

  . ١٩١، ص ٣ارتشاف الضرب، ج) ١٢٩٢(

  . ١١٠، ص ٤الكتاب، ج) ١٢٩٣(



ــیغ وفرعیتهــا كــذلك فقــد وجــد خــالف حــ ول داللتهــا، واضــطراب حــول أصــالة هــذه الصِّ

  على اسم الفاعل.

ونجد اتجاهین في تصنیف هذه الصِّیغ، اتجاهـًا یقـول بتبعیتهـا السـم الفاعـل؛ أي أنهـا 

  .)١٢٩٤(لیست مشتقًا مستقًال، وٕانما تابعة السم الفاعل؛ كما فعل أبوحیان

  .)١٢٩٥(ن هشاموآخر یقول باستقاللیتها أو أصالتها، كما فعل اب

  -كما ذكرنا فیما سبق –ویبدو أن الراجح هو القول األول 

أمــا بالنســبة لتعــدد هــذه الصــیغ، فیحكمــه اخــتالف المعــاني؛ حــین ال یجــوز اخــتالف 

الحركـات فــي الكلمتــین والمعنــى واحــد، وذلــك مثـل: ُضــَحكة (بضــم ففــتح)، وُضــْحكة (بضــم 

  ة مبالغة السم المفعول.فسكون)، فاألولى هي مبالغة السم الفاعل والثانی

اك مد اك وُضَحكة، فضحَّ   .)١٢٩٦(، وُضَحكة ذمحكما أن هناك فرقًا. بین ّضحَّ

وقــد ورد فــي ذلــك: (ومــن ال یتحقــق المعــاني یظــن أن ذلــك كلــه یفیــد المبالغــة فقــط، 

  .)١٢٩٧( ولیس األمر كذلك، بل هي مع إفادتها المبالغة ُتفید المعاني)

  رآنیة لبیان داللة صیغ المبالغة:وفیما یلي نورد بعض الشواهد الق

َقـاَل ِلْلَمـَإلِ َحْوَلـُه ِإنَّ َهـَذا َلَسـاِحٌر َعِلـیٌم* ُیِریـُد َأن ُیْخـِرَجُكم مِّـْن ومن ذلك قوله تعالى: 

َك ِبُكــلِّ َأْرِضـُكم ِبِسـْحِرِه َفَمـاَذا َتــْأُمُروَن* َقـاُلوا َأْرِجـِه َوَأَخــاُه َواْبَعـْث ِفـي اْلَمــَداِئِن َحاِشـِریَن* َیـْأُتو 

اٍر َعِلیمٍ    )١٢٩٨( َسحَّ

ار) بدًال من (َساِحر). ثحی   جاء التعبیر في اآلیة الَكریمة بصیغة المبالغة (سحَّ

                                                             

  ١٩١، ص ٣)  ارتشاف الضرب، أبوحیان، ج١٢٩٤(

  ٣٨٧)  قطر الندى، ابن هشام، ص ١٢٩٥(

  .١٠٩، العدد الثالث، ص ٤)  مجلة الدراسات اللغویة، ج١٢٩٦(

ضبط وتحقیق حسام الدین الضرسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنـان، هالل العسكري، ي بألیة، )  الفروق اللغو ١٢٩٧(

.١٥ص م، ١٩٨١ -هـ١٤٠١١

).٣٧-٣٤)  سورة الشعراء، اآلیات (١٢٩٨(



ار) في هـذا الموضـع جـاء: داًال علـى مقابلـة المـأل وصـف  وٕایراد صیغة المبالغة (َسحَّ

اسـب ذلـك فرعون لموسى بالسحر وتأكیده على أنه یرید أن یخـرجهم مـن أرضـهم بسـحره، فن

  الم.سأن یقابلوا ذلك بالوصیة باإلتیان بكل (سحَّار) علیم یفوق سحره سحر موسى علیه ال

ـــحرة الـــذین یـــؤتى بهـــم إلبطـــال معجـــزة موســـى علیـــه  لـــذلك فقـــد بـــالغوا فـــي وصـــف السَّ

  .)١٢٩٩(السالم؛ ذلك أنَّ الواصف لموسى علیه السالم بالسحر هو فرعون

فجـاءوا  ِبُكـلِّ َسـحَّاٍر َعِلـیمٍ بقـولهم :  َسـاِحٌر َعِلـیمٌ ِإنَّ َهـَذا لَ لذلك: (عارضوا قولـه: 

   )١٣٠٠( بكلمة اإلحاطة وبصیغة المبالغة؛ لیطیبوا قلبه، ولیسكنوا بعض قلقه)

  ومما جاء من أمثلة المبالغة في القرآن كذلك قوله تعالى:

 ًَوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّارا )١٣٠١(   

  .)١٣٠٢(ار) بالضم والتخفیفو(كبَّارا) بناء مبالغة أبلغ من (ُكبَ 

ــار، ونحــوه ُطــوال  وجــاء فــي الكشــاف: الُكَبــار أبلــغ مــن الكبیــر، والُكبَّــار أبلــغ مــن الُكَب

  .)١٣٠٣(وُطوَّال

وٕاذا كـان هـذا هـو مكـرهم فـال جـرم كـان هـذا المكـر َمكـرًا (ُكبَّـارًا)، لـذا آثـر القـرآن هــذه 

ــــارًا أو كبیــــرًا؛ ــــیغة المشــــددة دون الصــــیغة المخففــــة ُكَب للداللــــة علــــى شــــدة هــــذا المكــــر  الصَّ

وقوَّته
  ومن صیغ المبالغة في القرآن كذلك: (فعیل). .)١٣٠٤(

  )١٣٠٥( َوإِن نََّشْأ ُنْغِرْقُهْم َفَال َصِریَخ َلُهْم وََال ُهْم ُینَقُذونَ قوله تعالى: 

                                                             

، ١)  اإلعجاز الصَّرفي في القرآن الكریم، د. عبدالحمید أحمد یوسف هنداوي، المكتبة العصریة صـیدا، بیـروت، ط١٢٩٩(

.١٠٣م، ص ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

)  تفســیر الفخـــر الـــرازي، أو مفــاتیح الغیـــب، لإلمـــام فخــر الـــدین محمـــد بــن عمـــر بـــن الحســین بـــن الحســـن الـــرازي ١٣٠٠(

.١١٥م، ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١، ط١٢الشافعي، محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج 

.٢٢)  سورة نوح اآلیة ١٣٠١(

.٢٣١، ص ١٠ویش، ج )  إعراب القرآن وبیانه، الدر ١٣٠٢(

.٦١٩، ص ٤)  الكشاف، الزمخشري، ج ١٣٠٣(

.١٠٥)  اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم، عبد الحمید هنداوي، ص ١٣٠٤(

)٤٣)  سورة یس، اآلیة (١٣٠٥(



ـــارخ أي:  وقـــد ورد فـــي إعـــراب القـــرآن أن: (َصـــِریخ) مغیـــث وُیطلـــق أیضـــًا علـــى الصَّ

  .)١٣٠٦(هنا دٌ األضداد ویكون مصدرًا بمعنى اإلغاثة، وكل منهما مرا المستغیث، فهو من

  وقد حمل المفسرون صیغة (فعیل) في لفظ (صریخ) على ثالثة أوجه:

  أن تكون بمعنى فاعل (َصاِرخ) أي مستغیث. - ١

أن تكون بمعنى ُمْفِعل (ُمْصِرخ) أي منقذ أو ُمغیث. - ٢

فسـه، أو كمــا ذكـر الزمخشــري مصــدرًا أن تكـون بمعنــى المصـدر، أي الَصــّراخ ن - ٣

.)١٣٠٧(بمعنى اإلصراخ

  )١٣٠٨(ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ وقوله تعالى: 

ـبر؛ ف ال بمعنـى فاعـل، ّعـ(َصبَّار)، و(َشكور) من صیغ المبالغـة، وصـبَّار: كثیـر الصَّ

  .)١٣٠٩(و(شكور): كثیر الشكر، فعول بمعنى فاعل

  )١٣١٠( ِإنَّا َهَدْیَناهُ السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َوإِمَّا َكُفوراالى: ومنها كذلك قوله تع

  .)١٣١١(و(َكُفور) من صیغ المبالغة، فعول بمعى فاعل، أي الكثیر الكفران

  ُجعلت المبالغة من جانب الكفران. ثكفور)؛ حی –وهناك تغایر بین الصفتین (شاكر

د فیهـا: بـأن نعـم اهللا  علـى عبـاده كثیـرة، وكـل شـكٍر یـأتي فـي وفي هذا مسـألٌة كـان الـرَّ

كر) بلفـــظ (فاعـــل)، وجـــاء امقابلتهـــا قلیـــل، وكـــل كفـــٍر یـــأتي فـــي مقابلتهـــا عظـــیم/ فجـــاء (شـــ

  .)١٣١٢((كُفور) بلفظ (َفُعول) على وجه المبالغة

                                                             

.٢٠٣، ص ٨)  إعراب القرآن وبیانه، محي الدین الدرویش، ج ١٣٠٦(

.١٨، ص ٤)  الكشاف، الزمخشري، ج ١٣٠٧(

).٥( )  سورة إبراهیم اآلیة١٣٠٨(

.١٠، ص ٦)  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، ج١٣٠٩(

).٣)  سورة اإلنسان اآلیة (١٣١٠(

.٢٧٤، ص ١٢)  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، ج ١٣١١(

.٨٩، ص ٣ج)  البرهان في علوم القرآن، ١٣١٢(



ُیْرِسـِل السَّـماَء َعَلــْیكْم كمــا فـي قولـه تعــالى:  عـال.فْ ومـن المبالغـة فـي القــرآن كـذلك: مِ 

  )١٣١٣(ِمْدرَاراً 

رور، وقـد جـاءت الكلمـة علـى التـذكیر دْفعال، صیغة مبالغة؛ أي كثیر الو(ِمْدَرارًا): مِ 

  .)١٣١٤(وهو المطر –السماء  –على معنى 

ومــن أمثلــة المبالغــة فــي القــرآن مــا جــاء علــى (ُفَعــال) بالضــم والتخفیــف كمــا فــي قولــه 

  )١٣١٥( إنَّ َهذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ تعالى: 

  .)١٣١٦(من الثالثي (َعِجَب) ووزنه (ُفَعال) بضم الفاءو(ُعَجاب) صیغة مبالغة 

  .)١٣١٧(والَعَجب والتَّعجُّب: حالة تعرض لإلنسان عند الجهل بسبب الشيء

دِّیقُ ومما جاء على (ِفعِّیل) قوله تعالى:    )١٣١٨( ُیوُسُف َأیَُّها الصِّ

  والصِّدِّیق: الكثیر الصدق، الذي یصُدق عمله قوله.

  .)١٣١٩(دیق للحقوهو البار الدائم التَّص

دقة والتَّصدیق دِّیق: المبالغ في الصِّ   .)١٣٢٠(وأیضًا: الصِّ

                                                             

).١١)  سورة نوح اآلیة (١٣١٣(

.١٨٥، ص ١٢)  اإلعراب المفصل، ج١٣١٤(

)٥)  سورة ص اآلیة (١٣١٥(

.١٠٣، ص ١٢)  الجدول في إعراب القرآن، ج١٣١٦(

.٥٤٧)  المفردات، الراغب األصفهاني، مادة (عجب)، ص ١٣١٧(

)٤٦)  سورة یوسف اآلیة (١٣١٨(

.٢٨٦صدق)، ص أللفاظ واألعالم القرآنیة، ماد ()  معجم ا١٣١٩(

.١١٣، ص ٣)  معاني القرآن وٕاعرابه، الزَّجاج، ج١٣٢٠(



  المبحث الرابع

  صيغ المبالغة وأسماء اهللا الحسنى

إنَّ صفات اهللا تعالى التي هـي علـى صـیغة المبالغـة كلهـا مجـاز؛ ألن المبالغـة تكـون 

  .)١٣٢١(في صفات تقبل الزیادة والنقصان وصفات اهللا تعالى منزهة عن ذلك

أْولـى باالعتبـار  موهـ –في علم التوحیـد، فـإن أقـوال أهـل هـذا التَّخصـص فـي العقائـد و 

قــرروا أنَّ المبالغـة فــي بــاب التوحیـد ال یمكــن أن تتقیــد بمعناهـا الصــرفي، الــذي  –والمتابعـة 

  .)١٣٢٢(یعني الكثرة في الوصف؛ ألن وصف اهللا تعالى واحد ال تفاوت فیه

  مین:وعلى هذا فإن صیغ المبالغة على قس

  األول: ما تحصل المبالغة فیه بحسب زیادة الفعل.

  الثاني: بحسب تعدد المفعوالت.

ـــادًة؛ إذ الفعـــل الواحـــد قـــد یقـــع علـــى  وال شـــك أنَّ تعـــدد المفعـــوالت ال یوجـــب للفعـــل زی

  ن.یجماعة متعدد

وعلـــى هـــذا التقســـیم ینبغـــي تنزیـــل جمیـــع أســـماء اهللا تعـــالى التـــي وردت علـــى صـــیغ 

  ن، والغفور، والتوَّاب...الخ.المبالغة؛ كالرحم

  .)١٣٢٣(وقیل في (حكیم): معنى المبالغة فیه تكرار ِحَكِمِه بالنسبة إلى الشرائع

ـــــه تعـــــالى:  نّ إوقیـــــل:  ـــــوَّاب) فـــــي قول ـــــي (الَت ــة ف ـــــوا اللَّـــــَه ِإنَّ اللَّـــــَه تَـــــوَّاٌب المبالغـــ َواتَُّق

  للداللة على كثرة من یتوب علیه من عباده. )١٣٢٤(رَِّحیمٌ 

ــــذنب قــــط؛ لســــعة أو ألنــــه ب لیــــٌغ فــــي قبــــول التوبــــة، ُمنــــزِّل صــــاحبها منزلــــة مــــن لــــم ُی

  .)١٣٢٥(كرمه

                                                             

بان على شرح األشمو ١٣٢١( .٣٠٢، ص ٢ني، ج)  حاشیة الصَّ

.٧٦)  علم الصرف العربي، أصول البناء وقوانین التحلیل، صبري المتولي، ص ١٣٢٢(

.٨٢م، ص ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١، ط٣)  البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ج١٣٢٣(

).١٢) سورة الحجرات اآلیة (١٣٢٤(

.١٦-١٥، ص ٤)  الكشاف، الزمخشري، ج١٣٢٥(



، أورد بعضـهم: أنَّ (قـدیر) مـن )١٣٢٦( َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقـِدیرٌ وفي قوله تعالى: 

صــیغ المبالغــة یســتلزم الزیــادة علــى معنــى (قــاِدر). والزیــادة علــى معنــى (قــاِدر) محــال؛ إذ 

یمكن فیه التفاضل، فالمبالغة إذن بالنسبة إلى تكثیر التعلُّق ال بالنسـبة إلـى االتحاد واحد ال 

  )١٣٢٧(تكثیر الوصف

  )١٣٢٨( َوالّلُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیمٌ وكذلك قوله تعالى: 

ال یصــّح التفــاوت  ءشــيلوفیــه یســتحیل عــود المبالغــة إلــى نفــس الوصــف، إذ العلــم با

  )١٣٢٩( ق.فیه، فیجب صرف المبالغة فیه إلى المتعلِّ 

  ومن أسمائه الحسنى (الرحمن الرحیم)

ــا َتــْدُعوْا َفَلــُه اَألْســَماء  :ومــن ذلــك قولــه تعــالى ــَه َأِو اْدُعــوْا الرَّْحَمـــَن َأّیــًا مَّ ُقــِل اْدُعــوْا الّل

  )١٣٣٠(اْلُحْسَنى

  وهناك اختالف في تفسیر (الرحمن) حیث جعلوه بمعنى المتصف بالرحمة.

  عادل، بدلیل قوله تعالى:ما معناها الملك العظیم النوإ 

 ِاْلُمْلُك َیْوَمِئٍذ اْلَحقُّ ِللرَّْحَمن)١٣٣١(  

  فالملك یستدعي العظمة والقدرة والرحمة لخلقه.

. وٕانمـا یصـلح السـجود لمـن لـه العظمـة )١٣٣٢(َوإَِذا ِقیـَل َلهُـُم اْسـُجُدوا ِللـرَّْحَمنِ وقولـه: 

  والقدرة.

ــــه ــــالرَّْحَمن وقول ــــي َأُعــــوُذ ِب ــــى الحفــــظ. . و )١٣٣٣(ِإِ◌نِّ ــــالعظیم القــــادر عل ال ُیعــــاذ إال ب

ــداوقولــه: ــا َینَبِغــي ِللــرَّْحَمِن َأن َیتَِّخــَذ َوَل أي ومــا ینبغــي للعظــیم القــادر علــى كــل  )١٣٣٤( َوَم

  شيء المستغني عن معاونة الولد وغیره أن یتخذ ولدًا.

                                                             

)٢٨٤)  سورة البقرة اآلیة (١٣٢٦(

.٨٣، ص ٣برهان في علوم القرآن، ج)  ال١٣٢٧(

).٢٨٢)  سورة البقرة اآلیة (١٣٢٨(

٨٣م، ص ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ١،ط٣)  البرهان في علوم القرآن، ج١٣٢٩(

).١١٠)  سورة اإلسراء اآلیة (١٣٣٠(

)٢٦)  سورة الفرقان اآلیة (١٣٣١(

).٦٠)  سورة الفرقان اآلیة (١٣٣٢(

).١٨)  سورة مریم اآلیة (١٣٣٣(



  )١٣٣٥(َوَخَشَعت اْألَْصَواُت ِللرَّْحَمنِ وقوله: 

  )١٣٣٦( ْحَمُن اْلُمْسَتَعانُ َوَربَُّنا الرَّ وقوله: 

وال مناسبة لمعنى الرحمة فـي شـيء مـن هـذه المواضـع، وأمـا  رحـیم فهـو مـن صـفات 

  )١٣٣٧(الذات كقولهم (كریم)

  )١٣٣٨( (وهما اسمان رقیقان أحدهما أرقُّ من اآلخر)وقیل: 

  وقال ابن األنباري: إنَّ الرحیم أبلغ من الرحمن.

  وُرجِّح ذلك بوجوه:

ء متقدمًا على الرحیم، ولو كان أبلغ منه لكان متأخرًا عنـه؛ ألنهـم منها أن الرحمن جا

في كالمهم إنما یخرجون من األدنى إلى األعلى فیقولون: فقیـٌه عـالم، وشـجاٌع باسـل،وجواٌد 

  فیَّاض.

وال یعكسون هذا لفساد المعنى؛ ألنه لو تقدم االبلغ لكـان الثـاني داخـًال تحتـه فلـم یكـن 

  .)١٣٣٩(لذكره معنى

نه من بـاب اإلرداف؛ فقـد أردف (الـرحمن) الـذي یتنـاول جالئـل الـنعم وأصـولها إوقیل 

  .)١٣٤٠(بالرحیم، لیكون كالتتمة والردیف، لیتناول ما رقَّ منها ولطف

  وقیل: بأنَّ الرحمن للخلق، والرحیم لهم بالرزق، والخلق قبل الرزق.

  ایة في صفاته.وأسماء اهللا تعالى إنَّما ُیقصد بها المبالغة في حقِّه، والنِّه

وقـــول بعضـــهم بأنهمـــا بمعنـــى واحـــد فاســـد؛ ألنـــه لـــو كـــان كـــذلك لتســـاویا فـــي التقـــدیم 

  )١٣٤١( والتأخیر، وهو ممتنع.

                                                                                                                                                                                          

).٩٢( )  سورة مریم اآلیة١٣٣٤(

).١٠٨اآلیة ( ه)  سورة ط١٣٣٥(

).١١٢)  سورة األنبیاء اآلیة (١٣٣٦(

.٧٩-٧٨، ص ٣)  البرهان في علوم القرآن، ج١٣٣٧(

.٢٤، ص ١)  الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي، ج١٣٣٨(

.٨٠م، ص ١٩٩٠ – ١٤١٠، ١، ط٣)  البرهان في علوم في علوم القرآن، ج ١٣٣٩(

٧،ص ١)  الكشاف، الزمخشري، ج١٣٤٠(

.٨١، ص ٣لبرهان، ج)  ا١٣٤١(



ــــرف إ الن)ْعـــــوقــــد ورد بأنـــــه ال یمنــــع (فَ  مؤنثــــه (َفْعلـــــى)  إذا كـــــان الصــــفًة مـــــن الصَّ

  ).كـ(غضبان) و (غضبى)، وما لم یكن مؤنثه (َفْعلى) ینصرف؛ كـ(ندمان)و (ندمانة

وٕان (رحمن) وٕان لم یكن له مؤنث علـى (َفْعلـى) فلـیس لـه مؤنـث علـى (فعالنـة) ألنـه 

اسم مختص باهللا تعالى فـال مؤنـث لـه مـن لفظـه، فـإذا ُعـِدم ذلـك رجـع فیـه إلـى القیـاس؛وهو 

  )١٣٤٢( كل ألف ونون زائدتان فهما محمولتان على منع الصرف.

  ر وحفیظ، وحكیم وحلیم وعلیم.وأما صیغة (فعیل) فنحو: رحیم، وسمیع وقدیر، وخبی

  ومن ذلك مثًال:

  )١٣٤٣(ِإن َتَولَّْوْا َفِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَیْكِفیَكُهُم الّلُه َوُهَو السَِّمیُع اْلَعِلیمُ قوله تعالى: 

  وهو السمیع العلیموقوله: 

، وهــوغــوعیــد لهــم: أي یســمع مــا ینطقــون بــه، ویعلــم مــا ُیضــمرونه مــن الحســد وال  لِّ

  معاقبهم علیه.

أو وعد لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بمعنى: یسمع ما تـدعو بـه ویعلـم نِّیتـك، ومـا 

  )١٣٤٤( تریده من إظهار دین الحق.

ــن َصــَدَقٍة َیْتَبُعَهــا َأًذى َوالّلــُه َغِنــيٌّ َحِلــیمٌ وقولــه تعــالى:  ْعــُروٌف َوَمْغِفــَرٌة َخْیــٌر مِّ  َقــْوٌل مَّ

)١٣٤٥(  

ـــیم): ال حاجـــة بـــه إلـــى منفـــٍق َیُمـــنَّ ویـــؤذي، و (حلـــیم) عـــن معاجلتـــه  (واهللا غنـــي حل

  )١٣٤٦( بالعقوبة وهذا سخط منه ووعیٌد له.

وممــا ال شــك فیــه أنَّ صــفات اهللا متناهیــة فــي الكمــال؛ لــذلك ال یمكــن المبالغــة فیهــا؛ 

ذلــك أنَّ المبالغــة تكــون فــي صــفاٍت تقبــل الزیــادة والنقصــان وصــفات اهللا تعــالى منزهــة عــن 

  ذلك.

                                                             

.٧-٦، ص ١)  الكشاف، الزمخشري، ج١٣٤٢(

)١٢١)  سورة البقرة اآلیة (١٣٤٣(

٩٧، ص ١)  الكشاف، الزمخشري، ج١٣٤٤(

) ٢٦٣قرة اآلیة (ب) سورة ال١٣٤٥(

.١٦٠، ص ١الكشاف، ج) ١٣٤٦(



أســمى مــن أن تخضــع لمصــطلح علمــي حــدیث، وأن تتقیــد بمفهــوم ضــیِّق، قــد  وهــي

یصـــلح للتمییـــز والتصـــنیف عنـــد التعامـــل مـــع األوصـــاف الدالـــة علـــى المخلـــوقین، ولكنـــه ال 

هـا صـفات قائمـة بـذات اهللا عـزَّ وجـل، نّ إلـة أسـماء اهللا الحسـنى؛ حیـث یصلح عند بحـث دال

  تلیُق بكماله وجالله.

  )١٣٤٧( َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّمیُع الَبِصیرُ ئل: فقد قال عزَّ من قا

                                                             

)١١)  سورة الشورى اآلیة (١٣٤٧(



  المبحث الخامس

  مبالغة اسم المفعول

  كما أنَّ السم الفاعل صیغًا للمبالغة، كذلك السم المفعول صیٌغ تدلُّ على المبالغة.

  وهناك صیغ تدلُّ على المبالغة في اسم المفعول.

اسم المفعـول، وتـدلُّ علـى معینـین: فهـي إمـا أن  فعیل: وهذه الصیغة كثیرة جدًا في -١

  .الفصلتكون بمعنى مفعول فحسب، وقد سبق الحدیث عن ذلك في بدایة هذا 

  وٕاما أن ُتضیف إلیه معنى المبالغة.

  ومما جاءت فیه (فعیل دالة على المبالغة:

  َحِمید و َجِریح وكِریه وطِحین وَرِجیم وَلِعین ...الخ.

  وذلك:

داللــة مــن (محمــود) وكــذلك (جــریح) أبلــغ مــن (مجــروح فــال ُیقــال:  أن (حمیــد) أبلــغ

  (جریح) إالَّ لمن كان ُجرحه بلیغًا.

  .)١٣٤٨(على حین ُیقال: (مجروح)لمن ُجرح أي ُجرح

وهكذا فإنَّ (كریه) أبلغ داللة مـن (مكـروه)، ومثلهـا (طحـین) و(مطحـون) و(رجـیم) و 

  (مرجوم)، و(لعین) و (ملعون).

ف عــن (مفعــول) فــي داللــة صــرفیة أخــرى، حیــث أنهــا ال تــدلُّ إالَّ كمــا أنَّ فعیــل تختلــ

 قتیـل إال لمـن قتـل على اكتمال الحدث وانتهائه؛ فال ُیقال: (جریح) إالَّ لمن ُجرح، وال یقال:

  لمن لم ُیقتل بعد، ولكن سوف ُیقتل في المستقبل. مقتولولكن قد یقال 

  )١٣٤٩( ْم َتْغَن ِباَألْمسِ َجَعْلَناَها َحِصیدًا َكَأن لَّ وفي قوله تعالى:

  )١٣٥٠( فقد ُأقیم (فعیل) مقام (مفعول) ألنه أبلغ منه.

                                                             

.١٠٢)  شذور الذهب، ابن هشام، ص ١٣٤٨(

)٢٥)  سورة یونس اآلیة (١٣٤٩(

.٣٦٦م، ص ١٩٩٢ -هـ ١٤١٩، ٢، ط٣وي، جكفء الالبقا الكلیات، أبو  )١٣٥٠(



َفُعول: وهذه صیغة أخرى لمبالغة اسم المفعول، وهي قلیلة االستعمال، إذا قیست  -٢

  بالصیغة السابقة (فعیل)

ومنها: َرُكوب، وَزُبور، وَلُبوس، وحلوب...الخ.

لغة في اسم المفعول مثل:ُفْعلة: وهي صیغة ثالثة للمبا - ٣

  َرُجٌل ُصْرعة: أي ُیصرع كثیرًا.

مـا ورد فـي أدب  ویظهر معنى المبالغة في المفعـول ممـا جـاء علـى هـذه الصـیغة فـي

: (وكــل حــرٍف كــان علـــى (ُفَعلــة) فهــو وصــف للفاعـــل نحــو: ُهــَذرة، ُنَكحــة، طَُلقـــة، الكاتــب

  وُسَخرة إذا كان:

  َساِخرًا من الناس.ِمهَذارا، َنكَّاحًا، ِمْطَالقًا، 

فإن سكنْت الَعین من (ُفَعلة) وهو وصٌف فهو للمفعول به نقول: رجٌل ُلْعنة: أي یلعنه 

  )١٣٥١(الناس، ورجل ُسبَّة: أي یسبه النَّاس وكذلك: ُهْزأة، وُسْخرة، وُضْحكة.)

ویؤیــد ذلــك مــا ورد فــي كتــاب (فقــه اللغــة)، فــي فصــل: الفــرق بــین ضــدین بحــرٍف أو 

  حركة.

: أن ذلك من سنن العرب، وما كان الفرق فیه بحركة كما في نحو: (ُلَعنـة) حیث ورد

  و (ُلْعنة)، فیقال: (ُلَعنة) إذا كان كثیر اللَّعن.

  .)١٣٥٢( و(ُلْعنة): إذا كان ُیْلعن، وكذلك (ُضَحكة) و(ضْحكة)

كذلك ذكـر الـدكتور أحمـد مختـار عمـر أن هنـاك بعـض الصـیغ التـي جـاءت للمبالغـة 

  ل.في اسم المفعو 

  من هذه الصیغ ما جاء على وزن:

  ِمْفعال: -٤

  حیث جاءت مبالغته للمفعول ولیست للفاعل نحو:

  رجٌل ِمْدیان: إذا َكُثر الدین علیه.

  ِمْحالل: أي یحل بها الناس كثیرًا.أرٌض 

                                                             

.٣٣٢) أدب الكاتب، ابن قتیبة، ص ١٣٥١(

.٢٦٧)  فقه اللغة وسر العربیة، الثعالبي، ص ١٣٥٢(



المصـادر التـي جـاءت علـى وزن  –مبالغـة اسـم المفعـول–هـذا البـاب  كذلك یدخل فـي

ــیغ التـــي تــدل علــى المفعـــول ُأفعولــة مثــل: ُأعجوبـــة، و  أُلعوبــة و ُأضــحوكة وغیرهـــا مــن الصِّ

  .)١٣٥٣(وتأتي للمبالغة في المعنى

ة أیضـًا جـاءت دالـة علـى المبالغـة فـي المفعـول كمـا فـي نحـو: غیصُفُعل: وهذه ال -٦

  ُنُكر: بمعنى منكر شدید النكارة.

  )١٣٥٤( َیْوَم َیْدُع الدَّاِع ِإَلى َشْيٍء نُُّكرٍ كما في قوله تعالى: 

  )١٣٥٥(أي:منكر فظیع، تنكره النفوس؛ ألنها لم تعهد بمثله، وهو هول یوم القیامة.

كــذلك یـــدخل فـــي مبالغـــة اســم المفعـــول عـــدد مـــن الكلمــات التـــي وضـــعت قصـــدًا  -٧

  للمبالغة.

  وقد ورد في القرآن منها لفظان:

  (ُسْخِریا) بضم السین وكسرها.

  )١٣٥٦( َبْعضًا ُسْخِرّیاً  ِلَیتَِّخَذ َبْعُضُهمومن الضم قوله تعالى، 

ــــْنُهْم ومـــن الكســــر قولـــه تعــــالى:  َفاتََّخــــْذُتُموُهْم ِســـْخِرّیًا َحتَّــــى َأنَســــْوُكْم ِذْكـــِري َوُكنــــُتم مِّ

  )١٣٥٧( َتْضَحُكونَ 

والسُّخري: بالضم والكسر، مصدر َسِخر، إالَّ أن في یاء النسب زیـادة قـوة فـي الفعـل. 

  كما قیل: الخصوصیة في: الخصوص.

  .)١٣٥٨(زیادة الیاء المشددة للمبالغة أي أن

  )١٣٥٩( َواتََّخْذُتُموُه َوَراءُكْم ِظْهِرّیاً  ِظهریا: في قوله تعالى:

                                                             

.٢٦٠م، ص ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١)  أنا واللغة والمجمع، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط١٣٥٣(

)٦)  سورة القمر اآلیة (١٣٥٤(

.٣٠٨، ص ٤ف، الزمخشري، ج)  الكشا١٣٥٥(

)٣٢)  سورة الزخرف، اآلیة (١٣٥٦(

)١١٠)  سورة المؤمنون، اآلیة (١٣٥٧(

.٢١٦، ص ٩، وانظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه، ج٢٠٠، ص ٣)  الكشاف، الزمخشري، ج١٣٥٨(

).٩٢)  سورة هود اآلیة (١٣٥٩(



كسـر مـن لالظَّهري: بكسر الظاء لفظ منسوب إلى الظهر، ووزنه ِفْعلي بكسر الفاء، وا

  تغییرات النسب.

 خلـــق الظهـــر.والظِّهــري: المنســـي، المتـــروك، أي: الـــذي ُجعـــل كأنـــه منبـــوذ ومطـــروح 

)١٣٦٠(  

  وهناك صیغ أخرى تدل على اسم المفعول وتأتي للمبالغة في المعنى من ذلك:

  ُفعال (بضم ففتح) نحو: ُجذاذ وُحَطام: أي مجذوذ ومحطوم.

  وُفَعالة مثل: ُنخالة أي منخول.

  )١٣٦١( وِفَعال: نحو: ِخضاب بمعنى مخضوب؛ وِلباس بمعنى ملبوس.

  

  

                                                             

.٣٤١، ص ٦إعراب القرآن، ج ، الجدول في٢٥٦، ص ٥)  البحر المحیط، أبوحیان األندلسي، ج١٣٦٠(

٨٤د عكاشة، ص و )  التحلیل اللغوي في ضوء علم الداللة، د. محم١٣٦١(



  الخاتمة: 

متـــه تـــتم الصـــالحات ، والحمـــُد هللا مـــلء الســـموات ومـــلء األرض، الحمـــد هللا الـــذي بنع

  وملء ما بینهما، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد هو سبحانه أهل الثناء والمجد. 

  والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

د كانــت فــأنَّ الباحثــة قــد أكملــت بحثهــا (اســما الفاعــل والمفعــول فــي القــرآن الكــریم)، وقــ

الدراسة على نماذج منتخبة من آي الذكر الحكیم، إلـى جانـب نمـاذج شـعریة تحـدد الغـرض 

  وتبین المقصود. 

  وذلك وفقًا للمنهج والخطة المحددین للبحث: 

  وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة: 

* إن كال من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تشترك فـي صـیغتي (فعـول 

  عیل)، والسیاق وحده هو الذي یحدد المقصود ویدل علیه. وف

فــإن أریــد الوصــف بالفاعلیــة فهــو اســم فاعــل، وٕان ُأریــد بالوصــف المفعولیــة فهــو اســم 

مفعـــول، وٕان أریـــد الثبـــوت فهـــو صـــفة مشـــبهة وتتمیـــز الصـــفة المشـــبهة عـــن اســـم الفاعـــل 

  صاغ من الالزم والمتعدي. والمفعول بأنها ُتصاغ غالبًا من الفعل الالزم، واسم الفاعل یُ 

أمــا اســم المفعــول فُیصــاغ غالبــًا مــن الفعــل المتعــدي؛ ألنــه ال یصــل إلــى المفعــول إال 

  الفعل المتعدي، وٕاال احتجنا إلى حرف الجر. 

* إنَّ أكثــر صــیغ المبالغــة ورودًا فــي القــرآن الكــریم هــي صــیغة (َفّعــال) كمــا أن أقلهــا 

  ورودًا هي صیغة (َفِعل).

ل صیغ المبالغة في القرآن الكریم لم یأت صریحًا، وٕانما جاء بدخول الـالم * إن إعما

  على المفعول، أو بإضافة صیغة المبالغة إلى المفعول أو بحذف المفعول وتقدیره. 



  التوصيات: 
وهــــو تنـــاول أحــــد  -یمكـــن أن تتبــــع هـــذه الدراســــة دراســـات أخــــرى فـــي المجــــال نفســـه

راســة مســتقلة فــي القــرآن، أو الحــدیث النبـــوي، أو وذلــك كــأن یكــون المشــتق د –المشــتقات 

الشــعر ویمكــن أن تأخــذ دراســة المشــتق مســتقلة فــي القــرآن ، أو الحــدیث النبــوي، أو الشــعر 

ویمكــن أن تأخــذ دراســة المشــتق منحــى واحــدًا، كــأن تكــون الدراســة نحویــة مــع التطبیــق فــي 

  القرآن أو غیره، أو تكون الدراسة داللیة إلى غیر ذلك. 

ك توصــي الباحثــة بــأن تكــون هنــاك دراســة إحصــائیة لكــل مــن أســماء الفــاعلین، كــذل

والمفعولین والصفات المشبهة، أو غیرها من المشتقات في القرآن الكریم؛ وذلك بإیراد جمیع 

أسماء الفاعلین والمفعولین... الخ بأوزانها وأحكامها المختلفة ، وٕایـراد جـداول وأرقـام توضـح 

  ذلك . 

للغة العربیة (نحوها وصرفها وداللتها) بالقرآن الكریم لمـا لـذلك مـن أثـر * ربط فروع ا

  في توجیه المعنى على جمیع مستویات اللغة تلك، وٕابراز دور اللغة في فهم القرآن. 

* معالجــــة الصــــیغ االشــــتقاقیة بمــــا فیهــــا (اســــما الفاعــــل والمفعــــول وصــــیغ المبالغــــة 

فًا ، وداللــة) ، وأال تــدرس بطریقــة متفرقــة والصــفات المشــبهة) بطریقــة موحــدة (نحــوًا وصــر 

كأن یدرس عمل هذه الصیغ فـي أبـواب النحـو، وصـوغها فـي أبـواب الصـرف، وداللتهـا فـي 

  مباحث المعاجم فذلك یشتت االنتباه ویقلل الفائدة. 

  



 فهرس اآليات
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  ١٨٧  ٣  الفاتحة ]الرَّْمحـِن الرَِّحيمِ [

  ٢٤  ٤  الفاتحة ]ْوِم الدِّينِ َماِلِك يَـ [

  ١١٢  ٤  الفاتحة ]َماِلِك َیْوِم الدِّینِ [

 ََراَط الُمستَِقیم   ٥٢  ٦  الفاتحة   اهِدَنا الصِّ

 ــــیِهْم َغیــــِر الَمغُضــــوِب ِصــــَراَط الَّــــِذیَن َأنَعمــــَت َعَل

الِّینَ   َعَلیِهْم وََال الضَّ

  ١٥٦، ١٣٧، ٣١  ٧  الفاتحة

 َْب ِفیِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقینَ َذِلَك اْلِكتَاُب َال َری ٤٧  ٢ البقرة  

 ِالَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن بِاْلَغْیب ١٧٠  ٣ البقرة  

 ٌَوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیم ١٨٢  ١٠  البقرة 

 َِإنَّا َمَعْكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئون 51  ١٤ البقرة  

 ٌَوَلُهْم َعَذاٌب عِظیم ١١٣  ٧ البقرة  

 ُْؤِمِنینَ َوَما ُهم ِبم ١١٠  ٨ البقرة  

ــَدُعوَن ِإالَّ أَنُفَســــُهم َوَمــــا [ ــِذيَن آَمنُــــوا َوَمــــا َخيْــ ــاِدُعوَن الّلــــَه َوالَّــ ُخيَــ

 ]َيْشُعُرونَ 

    ٩ البقرة

َوَلُهْم َعَذاٌب ألیم  ١٢٥  ١٠  البقرة  

 َِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئون  ١١١  ١٤  البقرة  

 ِــَماِء ِفیـه ظُُلَمــاٌت َوَرْعـٌد َوَبــْرٌق  َأْو َكَصـیٍِّب ِمـَن السَّ

ـَواِعِق َحـَذَر  َیْجَعُلوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهـْم ِمـَن الصَّ

  اْلَمْوتِ 

  ١٨٤  ١٩  البقرة

  ًة َفَمـا َفْوَقَهــا ـا َبُعوَضــ ِإنَّ اللَّـَه َال َیْســَتْحِیي َأن َیْضـِرَب َمــَثًال مَّ

ِذیَن َكَفـُروْا َفَأمَّا الَِّذیَن آَمُنوْا َفَیْعَلُموَن َأنَُّه  اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَأمَّا الـَّ

  ١١٠  ٢٦ البقرة
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ــِدي ِبــِه  ــِه َكِثیــرًا َوَیْه ــَذا َمــَثًال ُیِضــلُّ ِب ــاَذا َأَراَد اللَّــُه ِبَهـ ــوَن َم َفَیُقوُل

 َكِثیرًا َوَما ُیِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقینَ 

 ًِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفة ١١٥، ١١٠، ٨٣  ٣٠ البقرة  

َوُكَال ِمْنَها َرَغًدا َحْیُث ِشْئُتَما ١٨٠  ٣٥ البقرة  

 ْالَِّذیَن َیُظنُّوَن َأنَُّهم مَُّالُقوا َربِِّهم ١٢٦، ٨٥  ٤٦ البقرة  

 ــا ــْبِت فَُقْلَن َوَلَقــْد َعِلْمــُتُم الَّــِذیَن اْعَتــَدوْا ِمــنُكْم ِفــي السَّ

 َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسئِینَ 

  ٣٣  ٦٥ البقرة

 ٌِإنََّها َبَقَرٌة َال َفاِرٌض وََال ِبْكر ١٨٠  ٦٨ البقرة  

 ُّــــا َتُســــر ــــاِقٌع َلْوُنَه ــــَرٌة َصــــْفَراُء َف ــــا َبَق ــــوُل ِإنََّه ــــُه َیُق ِإنَّ

  النَّاِظِرینَ 

  ١٧٨، ٨١  ٦٩ البقرة

 ََوالّلُه ُمْخِرٌج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُمون ٨٢، ٧٢  ٧٢ البقرة  

ــــــــــاَب ِإالَّ َأَمـــــــــاِنيَّ َوإِْن ُهــــــــــْم ِإالَّ َال َیْعَلُمـــــــــ وَن اْلِكَت

 َیُظنُّونَ 

  ١١٥  ٧٨ البقرة

 ٌم َعَلـــْیُكْم َوإِْن َیـــْأُتوُكْم ُأَســـاَرى تَُفـــاُدوُهْم َوُهـــَو ُمَحـــرَّ

 ِإْخَراُجُهمْ 

  ١٦٥، ١٥٥  ٨٥  البقرة

ِه َیَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُیَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحـ

 ِمَن اْلَعَذاِب َأن ُیَعمَّرَ 

  ٥٥، ٥٣  ٩٦ البقرة

 ِیَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِبِإْذِن الّله   ٣٢  ١٠٢  البقرة   َوَما ُهم ِبَضآرِّ

 َِماَواِت َواَألْرض   ١٢٥  ١١٧  البقرة َبِدیُع السَّ

 َُهـَو ِإن َتَولَّْوْا َفِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَیْكِفیَكُهُم اللّـُه و

السَِّمیُع اْلَعِلیمُ 

  ٢٤٣  ١٢١  البقرة 

 ًِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماما ٨٣  ١٢٤  البقرة  
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 ََوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمون   ١١٠، ٢٦  ١٣٣  البقرة  

 ٌِإنَّ الّلَه بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحیم ٢١٦  ١٤٣  البقرة  

 ُْضُهم ِبتَاِبٍع ِقْبَلَة َبْعضٍ َوَما َأنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبع ١٢٨، ٨٢، ٧٠  ١٤٥  البقرة  

َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّیَها ٤٤  ١٤٨  البقرة  

 ََوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدون ١١٦، ١١٢  ١٥٧  البقرة  

 َِوَما ُهم ِبَخاِرِجیَن ِمَن النَّار١١٦  ١٦٧  البقرة  

 َّْیَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبینٌ َوَال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الش ١٨٦  ١٦٨  البقرة  

 َِفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ وََال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْیه ٣٨  ١٧٣  البقرة  

 َوآتَــــى اْلَمـــــاَل َعَلـــــى ُحبِّـــــِه َذِوي اْلُقْرَبـــــى َواْلَیَتـــــاَمى

َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوالسَّآِئِلینَ 

  ١١٥، ٣٣  ١٧٧  قرة الب

 ـــــاِبِریَن ِفـــــي َواْلُموفُــــوَن ِبَعْهـــــِدِهْم ِإَذا َعاَهــــُدوْا َوالصَّ

اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحیَن اْلَبْأسِ 

  ٤٣  ١٧٧  البقرة 

ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى ١٦٥  ١٧٨  البقرة  

 َْلَح َبْیَنُهْم َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفًا َأْو ِإْثمًا َفَأص

َفَال ِإْثَم َعَلْیِه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

  ٤٣  ١٨٢  البقرة 

 ٍَوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكین ٢١٧  ١٨٤  البقرة  

 َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّـي َفـِإنِّي َقِریـٌب ُأِجیـُب َدْعـَوَة

الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ 

  ٣٩  ١٨٦  لبقرة ا

 َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َیتََبـیََّن َلُكـُم اْلَخـْیُط اْألَْبـَیُض...

ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

  ١٧٩، ١٧٧  ١٨٧  البقرة 

 ٍْعُدوَدات   ١٣٧  ٢٠٣  البقرة َواْذُكُروْا الّلَه ِفي َأیَّاٍم مَّ
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ا ِفــي الــدُّْنَیا َحَســَنًة َوِفــي َوِمــْنُهْم َمــْن َیُقــوُل َربََّنــا آِتَنــ

اْآلِخَرِة َحَسَنةً 

  ١٨٣  ٢٠٧  البقرة

 ُْكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكم ١٧٠  ٢١٦  البقرة  

 َِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّرین ٢٢١  ٢٢٢  البقرة  

 َِأْنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُروءٍ َواْلُمَطلَّقَاُت َیَتَربَّْصَن ب ١٤٨  ٢٢٨  البقرة  

 ٌَواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیم ١٨٧  ٢٣١  البقرة  

 ٌَواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِلیم ١٨١  ٢٣٥ البقرة  

 ــى اْلُمْقِتــِر َقــْدُرُه ــَدُرُه َوَعَل ــى اْلُموِســِع َق َوَمتُِّعــوُهنَّ َعَل

 ًا بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِنینَ َمَتاع

  ٤٢  ٢٣٦ البقرة

  ٢٦  ٢٣٩ البقرة ....]فَإْن ِخْفُتْم فَرَِجاالً أَْو رُْكبَاناً فَِإَذا أَِمنُتْم فَاذُْكُرواْ الّلهَ [

 َمــْن َذا الَّــِذي ُیْقــِرُض اللَّــَه َقْرًضــا َحَســًنا َفُیَضــاِعَفُه

 َلُه َأْضَعاًفا َكِثیَرةً 

  ١٨٢  ٢٤٥ لبقرةا

 ٌَوالّلُه ُیْؤِتي ُمْلَكُه َمن َیَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِلیم ٣٣  ٢٤٧ البقرة  

 ِِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة بَِیِده ١٦٩  ٢٤٩ البقرة  

كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن اهللا ١٨٤  ٢٤٩ البقرة  

 َْقیُّومُ الّلُه َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ ال ٢١٧  ٢٥٥ البقرة  

 ــى َقْرَیــــٍة َوِهــــَي َخاِوَیــــٌة َعلَــــى َأْو َكالَّــــِذي َمــــرَّ َعَلــ

 ُعُروِشَها َقاَل َأنََّى ُیْحِیـي َهـَِذِه الّلُه َبْعَد َمْوِتَها

  ٣٦  ٢٥٩ البقرة

 َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْیٌر مِّن َصَدَقٍة َیْتَبُعَها َأًذى

 َحِلیمٌ  َوالّلُه َغِنيٌّ 

  ٢٤٣  ٢٦٣ البقرة

 ـــِه تُـــَراٌب َفَأَصـــاَبُه َوابِـــٌل ـــِل َصـــْفَواٍن َعَلْی ـــُه َكَمَث َفَمَثُل

 َفَتَرَكُه َصْلًدا

  ١٧٩  ٢٦٤ البقرة



  رقم الصفحة  رقم  السورة  اآلیة

 یـــا أیهـــا الـــذین آمنـــوا إذا تـــداینتم بـــدین إلـــي أجـــل

 مسمى فاكتبوه

  ٢٤١، ١٥١  ٢٨٢  البقرة

 َْمُلوَن َعِلیمٌ َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه َوالّلُه ِبَما َتع ٨١  ٢٨٣ البقرة  

 ٌَوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیر ٢٤١  ٢٨٤ البقرة  

 ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْیَك اْلِكتَاَب ِمْنُه آَیـاٌت مُّْحَكَمـاٌت

 ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتَاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاتٌ 

  ٤٩  ٧ آل عمران

 ِنَّ اللََّه َسِریُع اْلِحَسابِ َوَمْن َیْكُفْر ِبآَیاِت اللَِّه َفإ   ٢٠٣  ١٩  آل عمران  

 َِواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَباد ١٨٤  ٣٠  آل عمران  

 ِیََّتَها ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیم   ١٦٦  ٣٦  آل عمران ِوإِنِّي ُأِعیُذَها ِبَك َوُذرِّ

 ََسًناَفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباتًا ح ١٨٣  ٣٧ آل عمران  

 ََّفَناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّي ِفي اْلِمْحَراِب َأن

 الّلَه ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیـى ُمَصدِّقاً 

  ٣٥  ٣٩ آل عمران

 ــَي اْلِكَبــُر ــوُن ِلــي ُغــَالٌم َوَقــْد َبَلَغِن ــَى َیُك ــاَل َربِّ َأنَّ َق

 ِلَك الّلُه َیْفَعُل َما َیَشاءُ َواْمَرَأِتي َعاِقٌر َقاَل َكذَ 

  ٢٨  ٤٠ آل عمران

 َوُأْبِرُئ اْألَْكَمَه َواْألَْبَرَص ١٧٧  ٤٩  آل عمران  

 َقاَل اْلَحَواِریُّوَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آَمنَّا ِبالّلِه َواْشـَهْد

 ِبَأنَّا ُمْسِلُمونَ 

  ٤٢  ٥٢ آل عمران

 ِّْنَیا َفَأمَّا الَِّذیَن َكَفُروا َفُأَعذ ُبُهْم َعَذاًبا َشِدیًدا ِفـي الـدُّ

 َواْآلِخَرةِ 

  ١٨٧  ٥٦  آل عمران

 ــــا ــــَة ُمَباَرًك ــــاِس َللَّــــِذي ِبَبكَّ َل َبْیــــٍت ُوِضــــَع ِللنَّ ِإنَّ َأوَّ

 َوُهًدى ِلْلَعاَلِمینَ 

  ١٤٨  ٩٦  آل عمران

 ٌة َقآِئَمٌة َیْتلُـوَن آَیـاِت الّلـِه آَنـاء   ٧٩  ١١٣  آل عمرانمِّْن َأْهِل اْلِكتَاِب ُأمَّ



  رقم الصفحة  رقم  السورة  اآلیة

  اللَّْیلِ 

 ــَن النَِّســـاِء َواْلَبنِـــیَن ـــَهَواِت ِمـ ـــبُّ الشَّ ُزیِّـــَن ِللنَّـــاِس ُح

ِة َواْلَخْیلِ  َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ

  ١٤٦  ١١٤  آل عمران 

 ٌِإنَّ الّلَه ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیط ١١٢  ١٢٠  آل عمران  

 ِـــى إ ـــَذا َبلَـ ــْوِرِهْم َهـــ ـــن فَـــ ــ ـــْأُتوُكم مِّ ــوْا َوَیــ ـــِبُروْا َوَتتَّقُـــ ن َتْصــ

ِمینَ    ُیْمِدْدُكْم َربُُّكم ِبَخْمَسِة آالٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ

  ١١٨، ٤٤  ١٢٥  آل عمران 

 ــوْا ــَتُهْم َفَینَقِلُب ــَن الَّــِذیَن َكَفــُروْا َأْو َیْكِب ِلَیْقَطــَع َطَرفــًا مِّ

  َخآِئِبینَ 

  ٣٥  ١٢٧  ان آل عمر 

 بِِّهــْم َوَجنَّـــاٌت َتْجـــِري ِمـــن ـــن رَّ ـــِئَك َجـــَزآُؤُهم مَّْغِفـــَرٌة مِّ ُأْوَل

  َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِدیَن ِفیَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلینَ 

  ٢٦  ١٣٦  آل عمران 

 ََفاْنُظُروْا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَِّبین ١١٨  ١٣٧  آل عمران  

 ُْكْنَت َفظ�ا َغِلیَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ  َوَلو ١٨٤  ١٥٩  آل عمران  

 َِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلین ٥٠  ١٥٩  آل عمران  

 َِفِرِحیَن ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِله ١٧٦  ١٧٠  آل عمران  

 ُِكلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوت ٩٢، ٨٥  ١٨٥  آل عمران  

 َِفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُمور ١٧١  ١٨٦  آل عمران  

 ُْأْولَـِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهم ١٦٩  ١٩٩  آل عمران  

َوَكَفى ِباللَِّه َحِسیًبا ١٨٣  ٦ النساء  

 ِمـــــن َبْعـــــِد َوِصـــــیٍَّة ُیوَصـــــى ِبَهـــــا َأْو َدْیـــــٍن َغْیــــــَر

   ُمَضآرٍّ 

  ٩٤، ٤٥  ١٢  النساء 

 َوَمن َیْعِص الّلَه َوَرُسوَلُه َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُه َنارًا

ِهینٌ  َخاِلدًا ِفیَها َوَلُه َعَذاٌب مُّ

  ٨٢  ١٤  النساء 
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 ًَأن َتِرُثوْا النَِّساء َكْرها١٧١  ١٩  النساء  

 َْواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكم ١٤٧  ٢٤  ءالنسا  

 ـــــوُهنَّ ُأُجـــــوَرُهنَّ بِـــــاْلَمْعُروِف ُمْحَصـــــَناٍت َغْیـــــَر َوآُت

 ُمَساِفَحاتٍ 

  ٤٥  ٢٥ النساء

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء ٢٢١  ٣٤  النساء  

 ًِإنَّ الّلَه َال ُیِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاًال َفُخورا ١٨٠، ٤٧  ٣٦ النساء  

ــــــــَدْیِن ِإْحَســــــــ ــــــــاَمى َوبِاْلَواِل ــــــــى َواْلَیَت ــــــــِذي اْلُقْرَب اًنا َوِب

 َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنبِ 

  ١٨٣  ٣٦ النساء

 ـــــُتْم ـــــَالَة َوَأْن ـــــوا الصَّ ـــــوا َال تَْقَرُب ـــــا الَّـــــِذیَن آَمُن ـــــا َأیَُّه َی

 ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما تَُقوُلونَ 

  ١٧٩  ٤٣ النساء

 رفیقاوحسن أولئك ١٨٢  ٦٩ النساء  

 َوَما َلُكْم ال تَُقاِتُلوَن ِفـي َسـِبیِل اللَّـِه َواْلُمْسَتْضـَعِفیَن

 ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَدانِ 

  ١٤٩  ٧٥  النساء

 ًَوَكَفى ِبالّلِه َوِكیال ١٦٥  ٨١  النساء  

 َّـــدًا َفَجـــَزآُؤُه َجَهـــن َتَعمِّ ُم َخاِلـــدًا ِفیَهـــا َوَمـــن َیْقتُـــْل ُمْؤِمنـــًا مُّ

 َوَغِضَب الّلُه َعَلْیِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظیماً 

  ٥٠  ٩٣ النساء

 ًَالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن ِكَتابًا مَّْوُقوتا   ١٣٨  ١٠٣  النساءِإنَّ الصَّ

 َِفَال َتِمیُلوا ُكلَّ اْلَمْیِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقة١٤٨  ١٢٩  اءالنس  

 ًِإنَّ الّلَه َجاِمُع اْلُمَناِفِقیَن َواْلَكاِفِریَن ِفي َجَهنََّم َجِمیعا١٢٦  ١٤٠  النساء  

 ُِمَذْبَذِبیَن َبْیَن َذِلَك َال ِإَلى َهؤَُالِء َوَال ِإَلى َهؤَُالء١٤٦  ١٤٣  النساء  

 ُْم ِمیَثاًقـا َوُقْلَنا َلُهْم َال َتْعُدوا ِفي السَّْبِت َوَأَخـْذَنا ِمـْنه

  َغِلیًظا

  ١٨١  ١٥٤  النساء
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 ــِه ــُه َمــا َلُهــْم ِب َوإِنَّ الَّــِذیَن اْخَتَلُفــوا ِفیــِه َلِفــي َشــكٍّ ِمْن

  ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َیِقیًنا

  ١٨٠  ١٥٧  النساء 

 َْكاَة َواْلُمؤ َالَة َواْلُمْؤُتوَن الزَّ ، ١٠٠، ٩٨، ٤٣  ١٦٢  النساء  ِمُنوَن ِبالّلهِ َواْلُمِقیِمیَن الصَّ

١٠٢  

 ًَوآتَْیَنا َداُووَد َزُبورا ١٦٦  ١٦٣  النساء  

 ــَئالَّ َیُكــوَن ِللنَّــاِس َعَلــى ُســًال مَُّبشِّــِریَن َوُمنــِذِریَن ِل رُّ

ُسلِ  ٌة َبْعَد الرُّ  الّلِه ُحجَّ

  ٤٤  ١٦٥  النساء 

 ََوال آمِّیَن اْلَبْیَت اْلَحَرام  ٨٢، ٧٠  2  ة المائد  

ْم َوِرْضَواناً ....[     ٢ المائدة ...] يـَْبتَـُغوَن َفْضالً مِّن رَّ�ِِّ

 ـــدَُّم َوَلْحـــُم اْلِخْنِزیـــِر َوَمـــا ـــُة َواْل ـــْیُكُم اْلَمْیَت َمـــْت َعَل ُحرِّ

 ُأِهلَّ ِلَغْیِر الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقةُ 

  ١٦٤، ٤٨  ٣  المائدة

 ُـــة ـــْیُكُم اْلَمْیَت َمـــْت َعَل ـــدَُّم َوَلْحـــُم اْلِخْنِزیـــِر َوَمـــا  ُحرِّ َواْل

ُأِهــلَّ ِلَغْیـــِر اللّــِه ِبـــِه َواْلُمْنَخِنَقــُة َواْلَمْوُقـــوَذُة َواْلُمَتَردَِّیـــُة 

 َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبعُ 

  ١٣٨، ٥٠  ٣  المائدة

 ُْنه  َخآِئَنٍة مِّْنُهْم ِإالَّ َقِلیًال مِّ
َ
  ١٢٣  ١٣  المائدة  مُ َوَال َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلى

 ََقاُلوا َیا ُموَسى ِإنَّ ِفیَها َقْومًا َجبَّاِرین ٢٢٢  ٢٢ المائدة  

 ـــَراِب ـــَذا اْلُغ ـــَل َهـ ــْزُت َأْن َأُكـــوَن ِمْث ـــا َأَعَجـ ـــا َوْیَلَت َقـــاَل َی

  َفُأَواِرَي َسْوءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمینَ 

  ٢٦  ٣١  المائدة 

 ُــا ُهــم ِبَخــاِرِجیَن ُیِریــُدوَن َأن َیْخر ُجــوْا ِمــَن النَّــاِر َوَم

 ِمْنَها َوَلُهْم َعَذاٌب مُِّقیمٌ 

  ٤٢  ٣٧ المائدة

َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقةُ فَاْقَطُعوْا أَْيِديـَُهَما َجزَاء ِمبَا َكَسـَبا َنَكـاالً مِّـَن [

 ...] اللّهِ 

  ٢٥  ٣٨  المائدة

 ََیَشاءُ  َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُیْنِفُق َكْیف ١٦٠  ٦٤  المائدة  
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 ٍلََّقْد َكَفَر الَِّذیَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلَه ثَاِلُث َثَالَثة ٦٢  ٧٣ المائدة  

 ََوُأمُُّه ِصدِّیَقٌة َكاَنا َیْأُكَالِن الطََّعام ٢١٩  ٧٥ المائدة  

 ًَذِلَك بَِأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّیِسیَن َوُرْهَبانا ٢٢١  ٨٢ المائدة  

ــــــا ُیرِ إ ــــــَداَوَة نََّم ــــــْیَطاُن َأن ُیوِقــــــَع َبْیــــــَنُكُم اْلَع یــــــُد الشَّ

ُكْم َعـن ِذْكـِر  َواْلَبْغَضاء ِفـي اْلَخْمـِر َواْلَمْیِسـِر َوَیُصـدَّ

نَتُهونَ  َالِة َفَهْل َأنُتم مُّ   الّلِه َوَعِن الصَّ

  ٤٧  ٩١  المائدة 

    ٩٥ المائدة ...]ُحرُمٌ  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تـَْقتـُُلوْا الصَّْيَد َوأَنُتمْ [

تكلم الناس في المهد وكهال   ١٨٣  ١١٠  المائدة  

 َِل َعَلْیَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماء   ١٦٨  ١١٢  المائدة   َأن ُیَنزِّ

 َوَما َتْأِتیِهم مِّْن آَیٍة مِّْن آَیاِت َربِِّهْم ِإالَّ َكاُنوْا َعْنَها

 ُمْعِرِضینَ 

  ٤١  ٤  األنعام

 َْدَراراً َوَأْرس   ٢١٥  ٦ األنعام ْلَنا السََّماء َعَلْیِهم مِّ

 ــْيٍء َأْكَبــُر َشــَهاَدًة ُقــِل اللَّــُه َشــِهیٌد َبْیِنــي ُقــْل َأيُّ َش

 َوَبْیَنُكمْ 

  ٢٠٢  ١٩  األنعام

 َل آَیـًة َوَلِكـنَّ َأْكثَـَرُهْم ُقْل ِإنَّ اللََّه َقاِدٌر َعَلى َأْن ُیَنزِّ

 َال َیْعَلُمونَ 

  ١٨٠  ٣٧  األنعام

 ــاِت ــٍة ِإالَّ َیْعَلُمَهــــا وََال َحبَّــــٍة ِفــــي ُظُلَمــ ــن َوَرَقــ َوَمـــا َتْســــُقُط ِمــ

  اَألْرِض وََال َرْطٍب وََال َیاِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبینٍ 

  ٣٤  ٥٩ األنعام

 ُقـْل َأَنـْدُعو ِمــْن ُدوِن اللَّـِه َمــا َال َیْنَفُعَنـا وََال َیُضــرَُّنا

ــى َأْعقَ  ـــــُه َكالَّـــــِذي َوُنـــــَردُّ َعَلـــ ـــــا َبْعـــــَد ِإْذ َهـــــَداَنا اللَّ اِبَن

اْسَتْهَوْتُه الشََّیاِطیُن ِفي اْألَْرِض َحْیَرانَ 

  ١٨٦  ٧١  األنعام

 ََقاَل َهـَذا َربِّي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلین ٣٢  ٧٦ األنعام  
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  ٢٦  ٧٨ األنعام ...]ا َأْكبَـرُ فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس بَازَِغًة قَاَل َهـَذا َريبِّ َهـذَ [

 ــــْیَن ــــاُه ُمَبــــاَرٌك ُمَصــــدُِّق الَّــــِذي َب َوَهــــَذا ِكَتــــاٌب َأْنَزْلَن

 َیَدْیهِ 

  ١٤٨  ٩٢ األنعام

ِإنَّ الّلَه َفاِلُق اْلَحبِّ َوالنََّوى ١٢٧، ٨٧  ٩٥ األنعام  

    ٩٥ األنعام ]َفُكونَ َوُخمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْيِّ َذِلُكُم الّلهُ فََأىنَّ تـُؤْ ....[

 ًَفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكنا ٨٧، ٦٨  ٩٦  األنعام ،

١٦٨، ١٢٧  

 ـــِه ـــَماِء َمـــاًء َفَأْخَرْجَنـــا ِب َوُهـــَو الَّـــِذي َأْنـــَزَل ِمـــَن السَّ

َنَبــاَت ُكــلِّ َشــْيٍء َفَأْخَرْجَنــا ِمْنــُه َخِضــرًا ُنْخــِرُج ِمْنــُه 

  َحب�ا ُمَتَراِكًبا

  ١٧٨  ٩٩  نعام األ

 ٍال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيء  ١٢٦، ٨٢  ١٠٢  األنعام  

 ٍَوَما َأَنْا َعَلْیُكم ِبَحِفیظ٢٢٦  ١٠٤  األنعام  

 َوقَاُلوْا َهـِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َیْطَعُمَها ِإالَّ َمن

ّنَشاء ِبَزْعِمِهمْ 

  ١٦٧  ١٣٨  األنعام

 َْرَع ُمْخَتِلفًا ُأُكُلهُ  َوالنَّْخل   ١٦٠، ٨١، ٧٣، ٤٦  ١٤١  األنعام    َوالزَّ

 ََحتَّى ِإَذا َفِرُحوْا ِبَما ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّْبِلُسون  ٤٢  ١٤٤  األنعام  

 ًِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحا١٣٦  ١٤٥  األنعام  

 ِي ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثوَن * َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِرینَ َقاَل َأْنِظْرن  ١٤٧  ١٥- ١٤  األعراف  

 ََفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْیَنُهْم َأن لَّْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّاِلِمین ٤٤  ٤٤ األعراف  

 ََقاُلوْا ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمنَقِلُبون  ١١٩، ٤٨  ١٢٥  األعراف  

 ََص َلَعلَُّهْم َیَتَفكَُّرونَ َفاْقُصِص اْلَقص ١٧٠  ١٧٦  األعراف  
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 ََسَواء َعَلْیُكْم َأَدَعْوُتُموُهْم َأْم َأنُتْم َصاِمُتون١١٤  ١٩٣  األعراف  

 فـــــًا لِِّقَتـــــاٍل َأْو ـــــٍذ ُدُبـــــَرهُ ِإالَّ ُمَتَحرِّ ـــــَولِِّهْم َیْوَمِئ َوَمـــــن ُی

  ُمَتَحیِّزًا ِإَلى ِفَئةٍ 

  ٥٦، ٤١  ١٦  األنفال 

 ُِكْم َوَأنَّ الّلَه ُموِهُن َكْیِد اْلَكاِفِرینَ َذل   ٩٠، ٤٢  ١٨  األنفال  

 َِواْذُكُروا ِإْذ َأْنُتْم َقِلیٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِفي اْألَْرض  ١٤٩  ٢٦  األنفال  

 ًَذِلَك بَِأنَّ الّلَه َلْم َیُك ُمَغیِّرًا نِّْعَمة ٧٢  ٥٣  األنفال  

 ـــُرو ـــْیِن ِإْذ ُهَمـــا ِفـــي ِإْذ َأْخَرَجـــُه الَّـــِذیَن َكَف ْا ثَـــاِنَي اْثَن

 اْلَغار

  ٦٢  ٤٠ التوبة

 ََوإِنَّ َجَهنََّم َلُمِحیَطٌة ِباْلَكاِفِرین ١١٧  ٤٩  التوبة  

 ََفَتَربَُّصوْا ِإنَّا َمَعُكم مَُّتَربُِّصون ٤١  ٥٢  التوبة  

 ُِثمَّ ُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشَّهَاَدة   ١١٢  ٩٤  التوبة  

 َِجَعْلَناَها َحِصیدًا َكَأن لَّْم َتْغَن ِباَألْمس ٢٤٥  ٧  یونس  

 ٌَجاءْتَها ِریٌح َعاِصف ١٢٩  ٢٢  یونس  

 ـــا ِفـــي ـــْم َوِشـــَفاء لَِّم بُِّك ـــن رَّ ـــْد َجـــاءْتُكم مَّْوِعَظـــٌة مِّ َق

ُدورِ   الصُّ

  ١٧١  ٥٧  یونس

 َِوإِن ُیِرْدَك ِبَخْیٍر َفَال َرآدَّ ِلَفْضِله   ٣٢  ١٠٧  یونس  

 ٍِمن لَُّدْن َحِكیٍم َخِبیر  ٦١  ١  هود  

 ــِه ــَك َوَضــاِئٌق ِب ــوَحى ِإَلْی ــاِرٌك َبْعــَض َمــا ُی َفَلَعلَّــَك َت

  َصْدُركَ 

  ١٩٣، ١١٣، ٨١  ١٢  هود

 َِال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر الّله ١٦٨، ١٢١  ٤٣ هود  

 ِْتُكْم َوَال تََتَولَّو   ٤١  ٥٢  هود ْا ُمْجِرِمینَ َوَیِزْدُكْم ُقوًَّة ِإَلى ُقوَّ



  رقم الصفحة  رقم  السورة  اآلیة

مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتَها ٣٣  ٥٦  هود  

َقاُلوْا َیا َصاِلُح َقْد ُكنَت ِفیَنا َمْرُجّوًا َقْبَل َهـَذا ١٤٤  ٦٢ هود  

 ٌِإنَّ ِإْبَراِهیَم َلَحِلیٌم َأوَّاٌه مُِّنیب ٤٣  ٧٥ هود  

 ُْم ِظْهِرّیاً َواتََّخْذُتُموُه َوَراءك ٢٤٧  ٩٢ هود  

 ٌَذِلَك َیْوٌم مَّْجُموٌع لَُّه النَّاُس َوَذِلَك َیْوٌم مَّْشُهود  ١٥٥، ١٣٤  ١٠٣  هود  

 ٍْعُدود ُرُه ِإالَّ ِألََجٍل مَّ   ١٣٧  ١٠٤  هودَوَما ُنَؤخِّ

 ٍَعَطاء َغْیَر َمْجُذوذ ١٣٥  ١٠٨  هود  

 ُْنُهْم َال َتْقتُُلوْا ی   ٣٥  ١٠  یوسف   وُسفَ َقاَل َقآِئٌل مَّ

 ََفَصْبٌر َجِمیٌل َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفون ١٥١  ١٨  یوسف  

 ٍَوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخس ١٦٩  ٢٠  یوسف  

 َْنُهَما اْذُكْرِني ِعنَد َربِّك   ٣٨  ٤٢  یوسف َوَقاَل ِللَِّذي َظنَّ َأنَُّه َناٍج مِّ

دِّی   ٢٣٩، ٢١٧  ٤٦ یوسف قُ ُیوُسُف َأیَُّها الصِّ

    ٤٦ یوسف ]لََّعلِّي أَْرِجُع ِإَىل النَّاِس لََعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ ...[

 َِوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّوء ٢١٨  ٥٣ یوسف  

 ـــا ِفیَهـــا َواْلِعیـــَر الَِّتـــي َأْقَبْلَنـــا َواْســـَأِل اْلَقْرَیـــَة الَِّتـــي ُكنَّ

 َوإِنَّا َلَصاِدُقونَ ِفیَها 

  ١٠٦  ٨٢ یوسف

 ٌَواْبَیضَّْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظیم ١٦٤  ٨٤  یوسف  

 ًَحتَّى َتُكوَن َحَرضا ١٧٠  ٨٥ یوسف  

ــَماَواِت بِغَــْريِ َعَمــٍد تـََرْونـََهــا ُمثَّ اْســتَـَوى َعَلــى [ اللّـهُ الَّــِذي رَفَــَع السَّ

 ....] اْلَعْرشِ 

  ١٣٥  ٢  الرعد
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 ـْن َأْعَنـاٍب َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع مَُّتَجـاِوَراٌت َوَجنَّـاٌت مِّ

 َوَزْرٌع َوَنِخیلٌ 

  ٤٩  ٤  الرعد

 َِعاِلُم اْلَغْیِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبیُر اْلُمَتَعال ٥٠  ٩  الرعد  

 َِوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْیِل َوَساِرٌب بِالنََّهار٥٢  ١٠  الرعد  

 َِلَك آلَیاٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ ِإنَّ ِفي ذ ٢٣٨  ٥ إبراهیم  

 ٍْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب الّلِه ِمن َشْيء   ٧٠  ٢١  إبراهیم   َ◌َهْل َأنُتم مُّ

 َُفَال َتْحَسَبنَّ الّلَه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَله ٧٢  ٤٧  إبراهیم  

ْد َعِلْمَنـــــــا َوَلَقــــــْد َعِلْمَنــــــا اْلُمْســــــتَْقِدِمیَن ِمــــــنُكْم َوَلَقــــــ

 اْلُمْسَتْأِخِرینَ 

  ٥١  ٢٤ الحجر

 َِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر مَُّتَقاِبِلین١١٨  ٢٧  الحجر  

 ًِإنِّي َخاِلٌق َبَشرا ٨٣، ٧٢  ٢٨  الحجر  

 ُِإنَّ َربََّك ُهَو اْلَخالَُّق اْلَعِلیم ٢١٥  ٨٦ الحجر  

 ََكَما َأنَزْلَنا َعَلى الُمْقَتِسِمین ٤٦  ٩٠ الحجر  

 َِما ُكنُت َقاِطَعًة َأْمرًا َحتَّى َتْشَهُدون   ٧٢  ٢٣  النحل  

 ــْئَس َمْثــَوى ــَواَب َجَهــنََّم َخاِلــِدیَن ِفیهَــا َفَلِب َفــاْدُخُلوْا َأْب

 اْلُمَتَكبِِّرینَ 

  ٥٠  ٢٩ النحل

 َُیْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها َشَراٌب مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنه ٨٠، ٧٣  ٦٩ النحل  

 َْینَفُد َوَما ِعنَد الّلِه َباقٍ  َما ِعنَدُكم ٣٨  ٩٦  النحل  

 َِوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإلیَمان٥٥، ٥٣  ١٠٦  النحل  

 ُِإنَُّه ُهَو السَِّمیُع الَبِصیر ٢١٦  ١ اإلسراء  

 ًَوَجَعْلَنا آَیَة النََّهاِر ُمْبِصَرة   ١٢٣  ١٢  اإلسراء  
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قوا فیهاوٕاذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففس ١٥٨  ١٦  اإلسراء  

 ِِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشََّیاِطین ١١٨  ٢٧ اإلسراء  

 ََّوَال َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوَال تَْبُسْطَها ُكل

 اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا مَّْحُسوراً 

  ١٤٠  ٢٩  اإلسراء

 ََخْلقًا َجِدیداً  َأِإنَّا َلَمْبُعوُثون ١٦٤  ٤٩  اإلسراء  

 ـا تَـْدُعوْا َفلَـُه ُقِل اْدُعوْا الّلَه َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمـَن َأّیًا مَّ

اَألْسَماء اْلُحْسَنى

  ٢٤١  ١١٠  اإلسراء 

 ََفَلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسك ٨٣  ٦ الكهف  

 ًَوإِنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَلْیَها َصِعیدًا ُجُرزا ١٢٨  ٨ كهفال  

 ًَفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنیَن َعَددا  ١٦٧  ١١  الكهف  

 ًَوَمن ُیْضِلْل َفَلن َتِجَد َلُه َوِلّیًا مُّْرِشدا  ١١٧  ١٧  الكهف  

 َِوُنَقلُِّبُهْم َذاَت اْلَیِمین  ١٢٦، ٦٧  ١٨  الكهف  

 َوَیُقولُـــوَن َخْمَســـٌة َساِدُســـُهْم َســَیُقوُلوَن َثَالثَـــٌة رَّاِبُعُهـــْم َكْلــُبُهْم

 َكْلُبُهْم َرْجمًا ِباْلَغْیِب َوَیُقوُلوَن َسْبَعٌة َوثَاِمُنُهْم َكْلُبُهمْ 

  ٦٢  ٢٢ الكهف

 ًِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغدا ٧٢  ٢٣ الكهف  

 ًَأْو ُیْصِبَح َماُؤَها َغْورًا َفَلن َتْسَتِطیَع َلُه َطَلبا   ١٢٥  ٤١  الكهف  

 ُنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّیَن َعُضداً َوَما ك  ٤٦  ٥١  الكهف  

 ًَجَعَلُه َدكَّاء َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحّقا ١٦٩  ٩٨ الكهف  

 ًُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسِریَن َأْعَماال٢٠١، ١٦٠، ١٨٧  ١٠٣  الكهف  

ِإِ◌نِّي َأُعوُذ بِالرَّْحَمن ٢٤١  ١٨ مریم  

َت َعْن آِلَهِتي َیا ِإْبراِهیمُ َقاَل َأَراِغٌب َأن ٧٠  ٤٦  مریم  
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 ًَوَكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضّیا ١٤٣  ٥٥ مریم  

 ًِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأِتّیا ١٤٤  ٦١  مریم  

َوَما َینَبِغي ِللرَّْحَمِن َأن َیتَِّخَذ َوَلدا ٢٤١  ٩٢ مریم  

َقاَل َقْد ُأوِتیَت ُسْؤَلَك َیا ُموَسى ١٧٠  ٣٦  طه  

َوإِنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى ٢٣٢  ٨٢  طه  

 َِوَخَشَعت اْألَْصَواُت ِللرَّْحَمن٢٤٢  ١٠٨  طه  

وْا النَّْجَوى   ٨١  ٣  األنبیاء َالِهَیًة ُقُلوُبُهْم َوَأَسرُّ

 َُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمون ١٦٠  ٢٦  األنبیاء  

 َْیْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعت ١٩١، ١٣٠  ٢  الحج  

 ـــاِبِریَن َعَلـــى َمـــا الَّــِذیَن ِإَذا ُذِكـــَر اللَّـــُه َوِجَلـــْت ُقُلـــوُبُهْم َوالصَّ

َالِة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُیْنِفُقونَ   َأَصاَبُهْم َواْلُمِقیِمي الصَّ

  ١٠٢، ١٠١  ٣٥ الحج

 َفُكلُــــــوا ِمْنَهــــــا َوَأْطِعُمــــــوا اْلَقــــــاِنَع َواْلُمْعتَــــــرَّ َكـــــــَذِلَك

ْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ   َسخَّ

  ٤٦  ٣٦ الحج

 ٍَعطََّلٍة َوَقْصٍر مَِّشید   ١٤٠  ٤٥  الحج َوِبْئٍر مُّ

 ٍَفِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفـٍة ثُـمَّ ِمـْن َعَلَقـة 

ُثمَّ ِمن مُّْضَغةٍ 

  ١٦٨  ٥١  الحج

 ـــَماِء َمـــاًء فَُتْصـــِبُح ـــَر َأنَّ اللَّـــَه َأنـــَزَل ِمـــَن السَّ ـــْم َت َأَل

  اْألَْرُض ُمْخَضرَّةً 

  ١١٩، ٤٨  ٦٣  الحج

 َوَشــــَجَرًة َتْخــــُرُج ِمــــن ُطــــوِر َســــْیَناء تَنُبــــُت ِبالــــدُّْهِن

 َوِصْبٍغ لِّْآلِكِلینَ 

  ٣٢  ٢٠  المؤمنون

ــــــــْم  َحتَّــــــــى ِإَذا ــــــــْذَنا ُمْتــــــــَرِفیِهْم ِباْلَعــــــــَذاِب ِإَذا ُه َأَخ

 َیْجَأُرونَ 

  ١٥٨  ٢٣  المؤمنون
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 َِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت َوإِن ُكنَّا َلُمْبَتِلین ٤٧  ٣٠  المؤمنون  

 ٍَوآَوْیَناُهَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعین ١٤١  ٥٠  المؤمنون  

 ـــْخِرّیًا ـــُتم َفاتََّخـــْذُتُموُهْم ِس َحتَّـــى َأنَســـْوُكْم ِذْكـــِري َوُكن

مِّْنُهْم َتْضَحُكونَ 

  ٢٤٧  ١١٠  المؤمنون 

 َِماَواِت َواْألَْرض   ١٢٤  ٣٥  النور اللَُّه ُنوُر السَّ

 َوالَّــــِذیَن َكَفــــُروا َأْعَمــــاُلُهْم َكَســــَراٍب ِبِقیَعــــٍة َیْحَســـــُبُه

 الظَّْمآُن َماءً 

  ١٧٩  ٣٩  النور

 َبْعُضُكْم َعَلى َبْعضٍ َطوَّاُفوَن َعَلْیُكم ٢٢١  ٥٨  النور  

ــْيِهنَّ [ ِيت َال يـَْرُجــوَن ِنَكاحــاً فـََلــْيَس َعَل َواْلَقَواِعــُد ِمــَن النَِّســاء الــالَّ

 ....]ُجنَاٌح َأن َيَضْعَن ثِيَابـَُهنَّ 

    ٦٠  النور

 ِاْلُمْلُك َیْوَمِئٍذ اْلَحقُّ ِللرَّْحَمن ٢٤١  ٢٦ الفرقان  

 ًبلدة میتا ١٨٥  ٤٩  الفرقان  

 َِوإَِذا ِقیَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمن ٢٤١  ٦٠ الفرقان  

 ََقاَل َكالَّ َفاْذَهَبا ِبآَیاِتَنا ِإنَّا َمَعُكم مُّْسَتِمُعون   ٥١  ١٥  الشعراء  

 ًَقاَل َأَلْم ُنَربَِّك ِفیَنا َوِلیدا١٦٥  ١٨  الشعراء  

 ََـــــِري أل ـــــْذَت ِإَلًهـــــا َغْی ـــــِئِن اتََّخ ـــــاَل َل ـــــَك ِمـــــَن َق ْجَعَلنَّ

 اْلَمْسُجوِنینَ 

  ١٦٠  ٢٩  الشعراء

 ََوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِهَي َبْیَضاُء ِللنَّاِظِرین ١٩٨  ٣٣  الشعراء  

 َقــاَل ِلْلَمــَإلِ َحْوَلــُه ِإنَّ َهــَذا َلَســاِحٌر َعِلــیٌم* ُیِریــُد َأن

ــْن َأْرِضــُكم ِبِسـْحِرِه َفَمــاَذا َتــْأُمُروَن* َقــا ُلوا ُیْخـِرَجُكم مِّ

ــْأُتوَك  ــَداِئِن َحاِشــِریَن* َی َأْرِجــِه َوَأَخــاهُ َواْبَعــْث ِفــي اْلَم

اٍر َعِلیمٍ   ِبُكلِّ َسحَّ

  ٢٣٦  ٣٧- ٣٤ الشعراء
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 ََقاَل َلُهم مُّوَسى أَْلُقوا َما َأنُتم مُّْلُقون ٤٣  ٤٣ الشعراء  

 ََوإِنَّا َلَجِمیٌع َحاِذُرون ٢٢٠  ٥٦ الشعراء  

 ِْجَباِل ُبُیوتًا َفاِرِهینَ َوتَْنِحُتوَن ِمَن ال   ٢٧  ١٤٩  الشعراء  

 ٍـــاٍب مُِّبـــین ـــاُت اْلقُـــْرآِن َوِكَت ـــَك آَی ُهـــًدى  * طـــس ِتْل

 َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنینَ 

  ١٢٥  ٢-١  النمل

 َُأْم َمْن ُیِجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاه   ١٤٩  ٦٢  النمل  

 ُْرَسِلینَ ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْیِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلم  ١١٧  ٧  القصص  

 ََفَلَیْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذیَن َصَدُقوا َولََیْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبین  ١١٥  ٣  العنكبوت  

 َوَك َوَأْهَلك   ١٠٥  ٣٣  العنكبوت  ِإنَّا ُمَنجُّ

 َأَوَلْم َیـَرْوا َأنَّـا َجَعْلَنـا َحَرمـًا آِمنـًا َوُیَتَخطَّـُف النَّـاُس ِمـْن

 ِباْلَباِطِل ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة اللَِّه َیْكُفُرونَ َحْوِلِهْم َأفَ 

  ١٦٨، ١٢٠  ٦٧  العنكبوت

 َْوَلْو َتَرى ِإِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُؤوِسِهم   ١٠٢  ١٢  السجدة  

 َِواْلَحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظات ١٠٠، ٩٨  ٣٥  األحزاب  

 ُّوَن َعَلى النَِّبيِّ ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُیَصل ١١٦  ٥٦ األحزاب  

 ًَجاِعِل اْلَمَالِئَكِة ُرُسال  ٨٧  ١  فاطر  

 َُهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُبه   ٧٣  ١٢  فاطر  

 َُوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْألَْنَعاِم ُمْخَتِلٌف أَْلَواُنه ٧٣  ٢٨  فاطر  

 َِلْیُكْم َلُمْرَسُلونَ َقاُلوا َربَُّنا َیْعَلُم ِإنَّا إ  ١٦١  ١٦  یس  

 ََوإِن نََّشْأ ُنْغِرْقُهْم َفَال َصِریَخ َلُهْم وََال ُهْم ُینَقُذون ٢٣٧  ٤٣ یس  

 َِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَیْوَم ِفي ُشُغٍل َفاِكُهون ١٢٩  ٥٥  یس  
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 َُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَالٍل َعَلى اْألََراِئِك ُمتَِّكُؤون ٤٦  ٥٦  یس  

 ََوَذلَّْلَناَها َلُهْم َفِمْنَها َرُكوُبُهْم َوِمْنَها َیْأُكُلون ١٦٦  ٧٢  یس  

 ٍَوَفَدْیَناُه ِبِذْبٍح َعِظیم   ١٦٧  ١٠٧  الصافات  

 ٌِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاب  ٢٣٩، ٢١٦  ٥ ص  

 ٍِإنَّا َأْخَلْصَناُهم ِبَخاِلَصة ١٢٤  ٤٦ ص  

 َتََّحًة َلُهُم اْألَْبَوابُ َجنَّاِت َعْدٍن ُمف  ٢٠٠، ١٥٥  ٥٠  ص  

 ًُثمَّ َیِهیُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا ثُمَّ َیْجَعُلُه ُحَطاما   ١١٩، ٤٨  ٢١  الزمر  

 ََضَرَب اللَُّه َمَثًال رَُّجًال ِفیِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسون ١١٨  ٢٩ الزمر  

 َِهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّه ٩٩، ٩٢، ٩٠  ٣٨ الزمر  

 َِهاَدة   ١٢٧  ٤٦ الزمر ُقِل اللَُّهمَّ َفاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض َعاِلَم اْلَغْیِب َوالشَّ

 َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة تَـَرى الَّـِذیَن َكـَذُبوْا َعلَـى اللـَِّه ُوُجـوُهُهم

 مُّْسَودَّةٌ 

  ١١٩، ٤٨  ٦٠ الزمر

 َِرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرش   ٢٢٦  ١٥  غافر  

 َُلْیَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّمیُع الَبِصیر ٢٤٤  ١١  الشورى  

 َِوِمْن آَیاِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالم ٣٩  ٣٢  الشورى  

 ََّوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قَْبِلَك ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنـِذیٍر ِإال

ــٍة َوإِنَّــا َعَلــى َقــاَل ُمْتَرُفوَهــا ِإنَّــا َوَجــْدَنا  آَباَءَنــا َعَلــى ُأمَّ

 آثَاِرِهْم ُمْقَتُدونَ 

  ١٥٧  ٢٣  الزخرف

 ًِلَیتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعضًا ُسْخِرّیا ٢٤٧  ٣٢ الزخرف  

 ََبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُمون ٢٢٠، ٢١٦  ٥٨  الزخرف  

 َتََقابِِلین   ٤٩  ٥٣  الدخان َیْلَبُسوَن ِمن ُسنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق مُّ
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 َِإْن َنُظنُّ ِإالَّ َظن�ا َوَما َنْحُن ِبُمْستَْیِقِنین   ٥٢  ٣٢  الجاثیة  

 ـــــِجَد اْلَحـــــَراَم ِإن َشـــــاء اللَّـــــُه آِمِنـــــیَن َلتَـــــْدُخُلنَّ اْلَمْس

 ُمَحلِِّقیَن ُرُؤوَسُكمْ 

  ١١٧  ٢٧  الفتح

ـْن َهـَذا َفَكَشـْفَنا َعنـَك ِغَطـاءَك  َلَقْد ُكنَت ِفـي َغْفَلـٍة مِّ

اْلَیْوَم َحِدیدٌ َفَبَصُرَك 

  ١٨٩  ٢٢  ق

 ـــــَماِل ِإْذ َیَتَلقَّــــى اْلُمَتَلقَِّیــــاِن َعـــــِن اْلَیِمــــیِن َوَعــــِن الشِّ

َقِعیدٌ 

  ٥٠  ١٧  ق

 ٍَكاٍن َقِریب   ٤٥  ٤١  ق  َواْسَتِمْع َیْوَم ُیَناِد اْلُمَناِد ِمن مَّ

 ٌَواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب رَِّحیم ٢٤٠  ١٢ الحجرات  

 ََتَولَّ َعْنُهْم َفَما َأنَت ِبَمُلومٍ ف ١٤٠  ٤٥  الذاریات  

 ََوالسََّماء َبَنْیَناَها ِبَأْیٍد َوإِنَّا َلُموِسُعون ١١٧  ٤٧  الذاریات  

 ٌُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهین   ١٦٤  ٢١  الطور  

 ٌَلْیَس َلَها ِمن ُدوِن اللَِّه َكاِشَفة ١٢٤  ٥٨  النجم  

 َواتََّبُعوا َأْهَواءُهْم َوُكلُّ َأْمٍر مُّْسَتِقرٌّ َوَكذَُّبوا ٥٢  ٣ القمر  

 ٍَیْوَم َیْدُع الدَّاِع ِإَلى َشْيٍء نُُّكر ٢٤٧  ٦ القمر  

 ُْخشَّعًا َأْبَصاُرُهم ٩٩  ٧ القمر  

 ٍَكَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل مُّنَقِعر ١١٩  ٢٠  القمر  

 ٌَكذَّاٌب َأِشر ٢٢٠  ٢٥ القمر  

 َّا ُمْرِسُلو النَّاَقةِ ِإن ١٠٢  ٢٧ القمر  

 ـــــــْرٍب ـــــــلُّ ِش ـــــــَنُهْم ُك ـــــــاَء ِقْســـــــَمٌة َبْی ـــــــْئُهْم َأنَّ اْلَم َوَنبِّ

ُمْحَتَضرٌ 

  ١٤٩  ٢٨  القمر
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 َِوَلُه اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالم ٣٩  ٢٤  الرحمن  

 ٍَوَجَنى اْلَجنَّتَْیِن َدان ١٦٧  ٥٤  الرحمن  

 َامَّتَانِ ُمْده ٥١  ٦٤  الرحمن  

 ِاَخَتان   ٢٢١  ٦٦  الرحمن ِفیِهَما َعْیَناِن َنضَّ

 ُِحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَیام ١٦١  ٧٢  الرحمن  

 ٌَلْیَس ِلَوْقَعِتهَا َكاِذَبة ١٢٤  ٢  الواقعة  

 ًنَبثّا   ١١٩، ٤٨  ٦-٥  الواقعة   َوُبسَِّت اْلِجَباُل َبّسًا * َفَكاَنْت َهَباء مُّ

 ََأَأنُتْم َأنَشْأُتْم َشَجَرَتهَا َأْم َنْحُن اْلُمنِشُؤون ٤٣  ٧٢ الواقعة  

 ـــٍة ِإالَّ ُهـــَو َراِبُعهُـــْم وََال َمـــا َیُكـــوُن ِمـــن نَّْجـــَوى َثَالَث

 َخْمَسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهمْ 

  ٦٢  ٧  المجادلة

 ُس ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّو ٢١٧  ٢٣  الحشر  

 ََواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرون ٤٣  ٨  الصف  

 ِِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمرِه ٩٢، ٩٠  ٣  الطالق  

 ًَیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا تُوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبًة نَُّصوحا ٢١٩  ٨  التحریم  

 َاِسًأ َوُهَو َحِسیرٌ َینَقِلْب ِإَلْیَك اْلَبَصُر خ ١٦٦  ٤  الملك  

 ََأَوَلْم َیَرْوا ِإَلى الطَّْیِر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت َوَیْقِبْضن   ١١٤  ١٩  الملك  

 ٍُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك َزِنیم  ٢١٨  ١٣  القلم  

 ِِریم   ١٦٥  ٢٠  القلم َفَأْصَبَحْت َكالصَّ

 ٌوُهَو َكِظیم ١٦٤  ٤٨  القلم  

 ا َثُموُد   ١٢٤  ٥ الحاقة َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَیةِ َفَأمَّ
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 َِوَجاء ِفْرَعْوُن َوَمن َقْبَلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت بِاْلَخاِطَئة ٤٦  ٩ الحاقة  

 ِِإنَّا َلمَّا َطَغى اْلَماء َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَیة   ٣٩  ١١  الحاقة  

 َفُهَو ِفي ِعیَشٍة رَّاِضَیٍة ١٢١  ٢١  الحاقة  

 َّاَعًة لِّلشََّوىَنز   ٢١٩  ١٦  المعارج  

 َِوالَِّذیَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم   لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُروم ١٣٠  ٢٥- ٢٤  المعارج  

 ٍِإنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغْیُر َمْأُمون ١٣٧  ٢٨  رجاالمع  

ِإنَُّه َكاَن َغفَّارا٢٣٢  ١٠  نوح  

ْم ِمْدَراراً ُیْرِسِل السَّماَء َعَلْیك٢٣٩  ١١  نوح  

 ًَوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّارا ٢٣٧، ٢١٦  ٢٢ نوح  

 ًَوَذْرِني َواْلُمَكذِِّبیَن ُأوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّْلُهْم َقِلیال   ٤٤  ١١  المزمل  

 ََفَما َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضین ١٢٦  ٤٩  المدثر  

 َّوَّاَمةِ َوَال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس الل ٢١٩  ٢  القیامة  

ِإنَّا َهَدْیَناهُ السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َوإِمَّا َكُفورا ٢٣٨  ٣ اإلنسان  

َوُفِتَحِت السََّماُء َفَكاَنْت َأْبَواًبا  ١٥٦  ١٩  النبأ  

َفِإنَّ اْلَجِحیَم ِهَي اْلَمْأَوى ١٥٥  ٣٩  النازعات  

ِإنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن َیْخَشاَها ٧٢  ٤٥  النازعات  

 ٍُمَطاٍع َثمَّ َأِمین   ١٥٠  ٢١  التكویر  

 ََوْیٌل لِّْلُمَطفِِّفیَن * الَِّذیَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاِس َیْسَتْوُفون ١١٨، ٤٥  ٢-١  المطففین  

 ََكالَّ ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم َیْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبون ١٦١  ١٥  المطفیین  

 َِّما ُیِریدُ َفعَّاٌل ل ٢٢٦، ١٣١  ١٦  البروج  



  رقم الصفحة  رقم  السورة  اآلیة

 ٍُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفق ١٦٨، ١٢١، ١٢٠  ٦  الطارق  

 ًالَّ َتْسَمُع ِفیَها َالِغَیة ١٢٩، ١٢٣  ١١  الغاشیة  

 ٍلَّْسَت َعَلْیِهم ِبُمَصْیِطر   ٥٧  ٢٢  الغاشیة  

 َُیا َأیَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّة ٥٥، ٥٣  ٢٧  الفجر  

 ِْجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَیًة مَّْرِضیَّةً ار ١٤٣  ٢٨  الفجر  

 َِوَهَذا اْلَبَلِد اْألَِمین ١٢٥  ٣  التین  

 ٍَفُهَو ِفي ِعیَشٍة رَّاِضَیة ١٦٨  ٧  القارعة  

 ٍَوْیٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزة  ٢١٧  ١  الهمزة  

 َُوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمة ٢١٩  ٥  الهمزة  

 ٌْل لِّْلُمَصلِّیَن * الَِّذیَن ُهْم َعن َصَالِتِهْم َساُهونَ َفَوی ٤٤  ٥-٤  الماعون  

 َْوَال َأَنا َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّم ١٢٨  ٤  الكافرون  

 َِواْمَرَأتُُه َحمَّاَلَة اْلَحَطب ٢٢٦  ٤  المسد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  هرس األبيات الشعريةف

  قافية الباء

  الصفحة  القائل  البیت

  ٧٢  عمر بن أبي ربیعة  یا موقدًا نارًا لغیرك ضوؤها ** یا حاطبًا في غیر حبلِك َتْحِطبُ 

  ١٨٩  مجهول  فراشة الحلم فرعون العذاب وٕان * تطلب نداه فكلب دنه كلب

  ٢٢٧  سعد بن ناهب  ائباتَ اضًا إلیها الكَ خوَّ  دمًا * على الحربِ قَّ حوا بي مُ رشَّ  فیا لرزامِ 

  ١٤١  معروف بن عبدالرحمن  أثؤبا * حتَّى اْكَتَسي الرأُس ِقَناَعًا َأْشَهَبا لكل دهر َقْد لبستُ 

  ٢٠٧  أبوزید الطائي  ابایَ نْ نباء أَ شَ  دلتْ جُ  مدبرة * محطوطةٌ  عجزاءُ  فاء مقبلةُ یْ هَ 

  ٢٠٨  الحارث بن ظالم  قابارِّ عر الزارة الشُّ فوال ب *بن سعد    فما قومي بثعلبةَ 

  ٢٠٩  بن العجاج رؤبه  ابكل بابًا والعقورُ  الحزنُ  *ا بَّ فذاك وخم ال یبالي السَّ 

 قافية التاء 
  الصفحة  القائل  البیت

  ٧٤  نسب إلى رجل من طئ  خبیٌر بنو ِلْهٍب فال تُك ُمْلِغیًا ** مقالة ِلْهبيِّ إذا الطُیر َمرَّتِ 

  قافية الجيم

  الصفحة  القائل  البیت

 زاءِ الَعــ إخـوانَ  وقِ علـى الشَّـ هـا *إنَّ  وقِ شـلل اجَ تَـواهْ  هُ َنـیْ لـي دَ قَ 

  وجُ یُ هَ 

  ٢٢٩  الراعي النمیري

  قافية الحاء

  الصفحة  القائل  البیت

  ٢٢٩  الراعي النمیري  خلیلي ما بال الدجي ال ُیَزْحَزُح * وما َباُل ضْوَ◌ُء الصُّبح ال َیتوضَّحُ 

 قافية الدال 
  الصفحة  القائل  البیت



  الصفحة  القائل  البیت

دانمنَّي لقائي اْلجوُن مغروُر َنْفسه *    ١٥٩  مجهول   َفلَّما رآني اْرتَاَع َثمَّت َعرَّ

  ٢٣١  زید  یدُ دها فلَ  لینِ مَ رْ الكِ  اُش حَ ون عرضي * جِ قُ زِ مَ  مْ اني أنهُ أتَ 

  



 قافية الراء 
  الصفحة  القائل  البیت

  ٥٣  ذو الرمة   یا قاِبض الروِح من نفس إذا احتضرت * وغافَر الذَِّنب زحزحني عن الناِر 

  ٨٧  جریر   أْو ِمْثل أْسرِة َمْنُظوِر بن َسیَّار    دٍر لقومِهمِ جئني بمثِل بني ب

  ٩١  بشر بن أبي حازم  تراها من یبیِس الماء ُشْهبًا ** مُخاَلَط ِدرٍة ِمْنها ِغَرارُ 

  ٩٧  طرفة بن العبد  ثم زادوا أنهم في قومهم ** ُغُفٌر َذَنبهٌم غیر ُفُخر

  ١٩٠  خرنق بنت هفان  لجزرال یبعدن قومي الذین هم * سم الُعداة وآفة ا

  ١٩٠    النازلون بكل ُمعترٍك * والطیبون مقاعد األزرِ 

عبد اهللا بن قیس   ارَ بدْ الّ  هُ بِ شْ ما تُ هُ نْ ًال وأخرى مِ الَ * هِ  ما فشبیهةٌ هُ نْ ا مِ أمَّ  اتانِ تَ فَ 

  الرقیات
٢٣١  

  ٢٣١  یحي الالحقي أبو   ارِ دَ من األقْ  ةُ یَ جِ نْ س مُ یْ * ما لَ  نٌ ر وآمِ یُ ضِ ًا ال تُ ورَ أمُ  رٌ ذِ حَ 

 قافية السين
  الصفحة  القائل  البیت

  ٩١  المرار األسدي   َسلِّ اْلهموَم ِبكِل ُمْعطىٍّ رأسه ** َناٍج ُمَخالَط ُصْهبٍة ُمتَعیِّسِ 

  ١٥٨  مجهول   بثوٍب ودیناٍر وَشاة وِدْرَهم * فهل أنَت مرفوٌع بما ههنا رأُس 

 قافية الضاد 
  الصفحة  القائل  البیت

  ٢٢٩  ذو الرمة   هضِ نْ ح یَ بْ بالشَّ  هِ في عینی رمَ * متى یُ  هُ ه غیر أنَّ سَ فْ علیها نَ  جومٌ هَ 

 قافية العين
  الصفحة  القائل  البیت

  ٦٢  النابغة الذبیاني  ◌ُ َتَوهَّْمُت آیات لها َفعرفُتها * لستٍة أعواٍم وذا العام سابع

  ٦٨  مجهول   َطعُ خلیليَّ ما واٍف بعهدي أننما ** إذا لم تكونا لي على َمْن أُقا

ُقني وَأْصَحابي ُهجوعُ   أِمْن َرْیحانِة الدَّاِعي السمیع*   ١٢٦  عمرو بن معد یكرب   ُیؤرِّ



 قافية الفاء
  الصفحة  القائل  البیت

  ١٠١  عمرو بن امرؤ القیس  یأتیهم من ورائنا َنَطفُ  الحافظو عورة العشیرة ال *

 قافية القاف
  الصفحة  القائل  البیت

  ١٠٣  األعشي   َتْسَتجیبي ُدَعاَءُه * وأْن َتْعَلمي أن الُمَعان موفقلمحقوقٌة أْن 

  ١٢٠  جریر   إنَّ البلیَة من َتَمّل كالمه * َفاْنَفع ُفؤادك من حدیث الوامق

 قافية الالم
  الصفحة  القائل  البیت

  ٧١  األعشي كناطٍح َصْخرًة َیومًا لیوِهَنها ** َفَلْم ُیِضْرَها َوَأْوَهى قرنه الوْعلُ 

  ٧٧  بشر بن أبي حازم   َذَكرُت ُسَلْیمي في الْخَلِیِط الُمزایلٍ *  إذا فاقٌد خطباَء فرخین َرجَّعتْ 

  ٩١  المرار األسدي  َفأَلْفْیُته َغْیَر ُمْسَتْعِئٍب ** وال َذاِكر اَهللا إال َقلِیالً 

  ٩٣  الشماخ بن ضرار  لْ ُربَّ ابْن عٍم ِلُسلْیمي ُمْشَمِعل * طبَّاِخ َساعاِت اْلَكري َزاد الَكسِ 

  ٩٧  أبوكبیر الهزلي   ُحُبك النِّطاِق َفَشبَّ خمیُر ُمَهبَّلِ   ممَن حَمْلن ِبه وهنَّ َعواقٌد 

غیـــر  المـــاءِ  َنمیـــرُ اها ذَ * َغـــ رةٍ ْفـــُص◌ُ بِ  اَض البَیـــ ِة◌ِ ااَنـــقَ المُ  كـــرِ بك

  لِ لَّ حَ مُ 

  ٢١٠  امرؤ القیس 

  ٢٢٧  القالح بن حزن   القَ أعْ  ج الخوالفِ بوالَّ  َس بِ لَ لها * وَ الَ اسا إلیها جِ أخا الحرب لبَّ 

 قافية الميم
  الصفحة  القائل  البیت

یَطة َنَهارًا * ِمْن الُمَتلَقّطي َقَرِد الُقَمامِ    ١٠١  الفرزدق     ُأَسیِّد ذو ُخرِّ

  ١٠١  رؤبة بن العجاج    الفارجي باب األمیر المبهم

  ١٤١  علقمة   ُن َمْغیُومُ حتى تذكَّر بیضاٍت َوهیَّجُة * یوم الرذاذ علیه الدُّج

  ١٠٢  مجهول   إذا ما َخَشْوا ِمْن ُمْحدِث األْمِر ُمْعَظماً *  ُهْم الَقاتِلون الَخْیَر واآلِمْروَنه



  الصفحة  القائل  البیت

  ١٩٢  مجهول   ما الراحم القلب ظالمًا وٕان ُظلما  * وال الكریُم بمنَّاع وٕان ُحرما

  ٢٠٤  النابغة الذبیان  مُ نار لیس له سَ الظهِ  أجبَّ   *    ْش یِ عَ  ونأخذ بعده بذنابِ 

  ٢٢٨  مجهول  مُ زَ وال قَ  ال خورٌ  تشیاعال یُص ا * مِ خَ مَ  الجذورِ  ن أبدانَ هاویُ مَ  مٌّ شُ 

  



 قافية النون
  الصفحة  القائل  البیت

  ٦٩  مجهول  لیت ِشعري مقُیُم العذْر َقوْمي ** أْم ُهم في الُحبِّ ِلي َعاذُلونا

  ١٤١  العباس بن مرادس  ل أنك سید َمْعیونُ قد كاَن َقوُمك َیْحسبوَنك سیدًا * وأخا

 قافية الهاء
  الصفحة  القائل  البیت

  ٥٧  األعشي   أیا جارتا بیني فإنك طالقة * كذاك أمور الناس غاٍد وَطاِرقة

  ٧٦  مضرس بن ربعي  َتَرقْرَق في األیدي كمیِت َعصیُرها*  فما طعُم راٍح في الزَّجاج ُمدامةً 

  ٨٦  األعشي   ُعوذًا ُترَّجِّى بینها أطفالها*  ْبَدهاالواهُب المائِة الهجان وعَ 

  ٩٣  األخطل   وكرَّاِر َخْلِف الِمْحَجَرْین َجَواَده * إذا لم ُیَحاِم دون أُْنَثى َحِلیُلها

  ١٦٢  األخوص الریاض  مشائیُم لیسوا ُمْصلحین عشیرًة * وال َناعٌب إال ِبْبْین ُغَراُبها

  ١٠٢  مجهول   ِضُرونه *َجمِیَعًا وَأْیدي الُمْعَتِفین َرَواِهُقهْ ولَم ْیرِتفْق والنَّاُس ُمْحتَ 

  ١٠٣  مجهول   َكَما َصِدى الحدیُد عَلى الُكَماةِ *  َیَرى َأْرَبَاقُهْم ُمتََقلِِّدیها

  ١٠٥  الحطیئة   َكُهلِك الْفَتى َقْد َأْسَلَم الحّي َحاِضُرهْ *  وشرُّ الَمَنایا میت وسَط أْهِلهِ 

  ١٥٨  مجهول  ْرَفك لم ُتَرْع ِبِصَفاِتها * لمَّا َبدْت َمْجلَّوٌة وجَناِتهالو ُصْنَت طَ 

  ٢٠٩  الكمیت بن زید  الهااكتحجها من حالك ي * تزجَّ أخفیة الكرَ  لقد علم األیقاظُ 

  ٢٠٧  عمر بن لجأ  هااتِ رَّ سُ  ةدقاو  ىر الذُّ  مُ وْ ها * كَ تِ اعنُ  نْ مِ  ها إنيِّ تَ عَ أنْ 

 قافية األلف
  الصفحة  القائل  البیت

  ٧١  عمرو بن أبي ربیعة   وكم مالئ َعْینیه من شيء َغْیِره ** إذا َراح نحو الجمرِة اِلبیُض كالدُّمى

  



 قافیة الیاء
  الصفحة  القائل  البیت

  ٦٢  الحادرة  َمَضْت ثالُث ِسنین ُمْنُذ َحلَّ ِبها * وَعاَم َحلَّْت وَهذا التَّابُع الخاِمي

  ٨٨  امرؤ القیس   * وِبریِش َنْبلِك َرائٌش َنْبليإنيِّ بحبِلك واصٌل َحْبلي *

  ٨٩  زهیر بن أبي سلمة   وال َسابقًا َشْیئًا إذا كان َجاِئیاً   َبدا لي أنِّي َلْسُت ُمْدِرُك َما مضى *

  والنَّاِذرْیِن إذا لْم ألَقُهما َدمى* الشَّاتْمي ِعْرِضي وَلْم أشُتْمُهما 
  ٩٧  عنترة بن شداد 

ارُبون ُعمَ    ٩٨  القطامي   ْیرًا َعْن بیُوتُهم * بالتلِّ یوَم ُعَمْیٌر َظالُم َعاديالضَّ

  ١٢١  الحطیئة   دع المكاَرم ال َتْرَحل ِلُبْغیِتها * واْقعُد فإّنك أْنَت الطاعُم الَكاسي

  ١٤٣  عبد یغوث   وقد علمت عرسي ملیكة أنني * أن اللیث معدیًا على وعادیا
  

 



فهرس المصادر والمراجع
ــــرب مــــن لســــان العــــرب ، أبوحیــــان األندلســــي ، تحقیــــق : ارت   )١( شــــاف الضَّ

  .١٩٨٤ -هـ ١١٤٠٤مصطفي أحمد النمَّاس ، ط

إشـــــارة التعیـــــین فـــــي تـــــراجم النحـــــاة واللغـــــویین للمیـــــداني، عبـــــدالباقي ابـــــن    )٢(

ـــــــى،  ـــــــة الســـــــعودیة، الطبعـــــــة األول عبدالمجیـــــــد ، شـــــــركة الطباعـــــــة العربی

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

لنحو ألبي الفضـل عبـدالرحمن بـن الكمـال أبـي بكـر األشباه والنظائر في ا   )٣(

م) ، راجعـــه  وقـــدم لـــه فــــائز ١٥٠٥ -هـــــ ٩١١جـــالل الـــدین الســـیوطي (

ــى  -شــــــرحیني ، دار الكتــــــاب العربــــــي (بیــــــروت   لبنــــــان) الطبعــــــة األولــــ

  م) . ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(

االشـــتقاق، ابـــن دریـــد، تحقیـــق: عبـــد الســـالم محمـــد هـــارون، دار الجیـــل،    )٤(

  م. ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١بیروت، ط

االشتقاق، عبد اهللا أمین، مطبعة لجنة التـألیف والترجمـة والنشـر، القـاهرة،    )٥(

  م. ١٩٥٦ -هـ١٣٧٦، ١ط

فتلــي ، مؤسســة األصـول فــي النحــو ، ابــن السـراج ، تحقیــق عبدالحســین ال   )٦(

  م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ٣ط الرسالة ، بیروت ،

د أحمـد یوسـف هنـداوي، اإلعجاز الصَّرفي في القرآن الكریم، د. عبدالحمی   )٧(

م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١المكتبة العصریة صیدا، بیروت، ط

إعـــــــراب ثالثـــــــین ســـــــورة مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــریم،ابن خالویـــــــه، دار الكتـــــــب    )٨(

  م.١٩٤٠ -هـ١٣٦٠المصریة،القاهرة، 

، الیمامـــة للطباعـــة ١إعــراب القـــرآن وبیانــه، محـــي الــدین الـــدرویش، مجلــد   )٩(

  م١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨والنشر والتوزیع، دمشق، بیروت، ط

إعــراب القـــرآن، الزجــاج، تحقیـــق إبـــراهیم االبیــاري، دار الكتـــب اإلســـالمیة    )١٠(

  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢القاهرة، ط

اإلعـــراب المفصـــل لكتـــاب اهللا المرتـــل، بهجـــت عبـــد الواحـــد صـــالح، دار    )١١(



  (د.ت). ٢ط دن،الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان ، األر 

الرجال والنساء العـرب والمستشـرقین، خیـر  األعالم: قاموس تراجم ألشهر   )١٢(

م . ١٩٩٩،  ١٤الدین الزركلي، دار العلم للمالیین، بیروت ، لبنان ، ط 

ــي الفـــرج األصـــفهاني، علـــي بـــن الحســـین (   )١٣(  – ٣٥٦األغـــاني ، تـــألیف أبـ

هـ) مصور عن طبقة دار الكتب ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، ٩٧٦

  (بیروت، لبنان) د.ت. 

النحویــة ، ابــن الحاجــب، تحقیــق: هــادي حســن حمــودي ، مكتبــة  األمــالي   )١٤(

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١ط ٤النهضة العربیة، عالم الكتب، ج

إمالء ما مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات، العكبـري، تحقیـق    )١٥(

 -هـــــ١٣٨٠، ١ط ١إبــــراهیم عطــــوة عــــوض، مطبعــــة الحلبــــي، مصــــر ج

  م. ١٩٦١

 -هـــ ١٤٢٢، ١مختـار عمــر، عـالم الكتـب، طأنـا واللغـة والمجمــع، أحمـد    )١٦(

م.٢٠٠٢

ــــي بــــن یوســــف،    )١٧( ــــاه النحــــاة، القفطــــي، أبوالحســــن عل ــــرواة علــــى أنب إنبــــاه ال

، ١تحقیــق: محمــد أبوالفضــل إبـــراهیم، دار الكتــب المصــریة، القـــاهرة، ط 

  م. ١٩٥٠ –م ١٣٦٩

اإلنصاف في مسائل الخالف، ابـن األنبـاري، تحقیـق: محمـد محـي الـدین    )١٨(

ید، مطبعة حجازي، القاهرة، مكتبة ومطبعـة محمـد علـي صـبیح عبد الحم

  . م١٩٥٣، ٢، ط١، جوأوالده

، دار الشــیخ محمــد عبــد الخــالق عضــیمة، دراسـات ألســلوب القــرآن الكــریم   )١٩(

  ، القسم الثاني القاهرة دیثالح

أنوار التنزیل وأسـرار التأویـل المعروفـة بتفسـیر البیضـاوي (محمـد بـن عبـد    )٢٠(

م.١١٩٥,٤ط ١بیروت، جاهللا) دار صادر 

تحقیــق محمــد محــي أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك ، ابــن هشــام ،    )٢١(

  م  ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥ ٤، ط ٣، مطبعة السعادة مصر جالدین



البحـــر المحـــیط، أبوحیـــان األندلســـي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان    )٢٢(

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١ط  ١ج

محمـد بـن عبـداهللا الزركشـي، تحقیـق:  البرهان في علوم القرآن، بدر الـدین   )٢٣(

یوســـف عبـــدالرحمن المرعشـــلي، جمـــال حمـــدي الـــذهبي، إبـــراهیم عبـــداهللا 

  م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الكردي، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، 

بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة، جـــالل الـــدین الســـیوطي، دار    )٢٤(

  المعرفة للطباعة النشر ، بیروت ، د.ت. 

)٢٥(   
حتقيق عبد  ، لإلمام اللُّغوي السَّيَّد حممد مرتضي الزبيديمن جواهر القاموس لعروستاج ا

  م.١٩٨٧- هـ١٤٠٧الستار أمحد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 

تأویل مشكل القرآن، أبي محمد عبد اهللا بن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوي، دار    )٢٦(

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ١لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 

المبتــدئ وتــذكرة المنتهــى، الصــیمري، تحقیــق د. یحیــى مــراد، دار  تبصــرة   )٢٧(

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الحدیث، القاهرة، 

التبصـــرة فـــي القـــراءات الســـبع ، مكـــي بـــن أبـــي طالـــب، تحقیـــق : المقـــرئ    )٢٨(

 -هـــــ ١٤٠٢محمــــد غــــوث النــــدوي، نشــــر وتوزیــــع الــــدار الســــلفیة ، ط  

م.١٩٨٢

ق علـــي محمـــد البجـــاوي دار التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن، العكبـــري، تحقیـــ   )٢٩(

  إحیاء الكتب العربیة، عیسي البابي الحلبي وشركاه .

تحفـــة األدیـــب بمـــا فـــي القـــرآن مـــن الغریـــب، أو حیـــان األنـــدلس، تحقیـــق:    )٣٠(

  م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ ١سمیر المجذوب، المكتب اإلسالمي بیروت، ط

تحفــة األریــب بمــا جــاء فــي القــرآن مــن الغریــب، أبوحیــان، تحقیــق: أحمــد    )٣١(

م، ١٩٧٧ -هـــ١٣٩٣لــوب، خدیجــة الحــدیثي، مطبعــة العــاني، بغــداد، مط

  ، ١ط

ـــة، محمـــود عكاشـــة، دار النشـــر،    )٣٢( التحلیـــل اللغـــوي، فـــي ضـــوء علـــم الدالل

  للجامعات، مصر، القاهرة. 



تسهیل الفوائد وتكمیـل المقاصـد، ابـن مالـك، تحقیـق: محمـد كامـل بركـات    )٣٣(

  م.١٩٦٧دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ط

تصــریف األفعــال ومقدمــة الصــرف، الشــیخ عبــد الحمیــد ، نشــر، مطــابع    )٣٤(

  هـ . ١٤٠٩ ٢الجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط

التضاد في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق، محمد نور الدین المنجـد،    )٣٥(

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ١لبنان، ط –دار الفكر ـ بیروت 

ار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر ، التطبیق الصرفي، عبد الراجحـي، د   )٣٦(

   .بیروت ، لبنان

التعریفـــات، الجرجـــاني، وضـــع حواشـــیه محمـــد باســـل عیـــون الســـود، دار    )٣٧(

  م. ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

تفســیر الفخــر الــرازي، أو مفــاتیح الغیــب، لإلمــام فخــر الــدین محمــد بــن     )٣٨(

لشـافعي، محمـد علـي بیضـون، دار عمـر بـن الحسـین بـن الحسـن الـرازي ا

م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١، ط١٢الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج 

تفســیر غریــب القــرآن، ألبــي محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة، تحقیــق:    )٣٩(

ـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت: لبنـــــان   -هــــــ١٣٩٨الســـــید أحمـــــد صـــــقر، دار الكت

  م. ١٩٧٨

م بحــــــر المرجــــــان، التكملــــــة، أبــــــوعلي الفارســــــي، تحقیــــــق ودراســــــة: كــــــاظ   )٤٠(

  م ١٩٨١ -هـ١٤٠١

التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل محمد عبد العزیز النجار ، مكتبة ابن    )٤١(

  تیمیة القاهرة . 

جامع البیان في تأویل القـرآن ، الطبـري ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ،    )٤٢(

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤١٢، ط  ١٥ج 

نَّشـر والتَّوزیـع، للطباعة وال ، دار الفكرع الدروس العربَّیة، الغالییني ،جام   )٤٣(

  م. ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ -هـ١٤٢٦، ١ط بیروت، لبنان،

الجــامع ألحكـــام القــرآن، القرطبـــي، دار الكتـــاب العربــي للطباعـــة والنشـــر،    )٤٤(



  م. ١٩٦٧ -هـ١٣٧٨القاهرة، 

الجدول في إعراب القرآن وصـرفه، وبیانـه، محمـود صـافي المجلـد األول،    )٤٥(

  م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ٤، ط١دار الرشید، دمشق، ج

 ٢حاشـــــیة الخضـــــري علـــــى شـــــرح ابـــــن عقیـــــل ، دار الفكـــــر، بیـــــروت ج   )٤٦(

  م. ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨

حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك، دار إحیـاء الكتـب    )٤٧(

  م١٩٤٠ -هـ ١٣٥٩العربیة، الطبعة األخیرة، 

(دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، الخضــري علــى شــرح ابــن عقیــل، حاشــیة   )٤٨(

  م .١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان 

حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبوزرعـة، تحقیـق: سـعید    )٤٩(

  م،. ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ٢ط ني، مؤسسة الرسالة للنشر، بیروتاألفغا

خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي،    )٥٠(

ة والنشــر، العربــي للطباعــتحقیــق وشــرح عبــد الســالم هــارون، دار الكتــاب 

  .١٩٦٨ -هـ ١٣٨٧، طالقاهرة

الخصائص، ابن جني، تحقیق: محمـد علـي النَّجـار، دار الهـدي للطباعـة    )٥١(

  والنشر، بیروت، لبنان. 

الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، الســمین الحلبــي، تحقیـــق: د.    )٥٢(

  م. ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١أحمد محمد الخراط، دار العلم، دمشق ط

ة والجملـــة، د. محمـــد صـــالح الـــدین بكـــر، مكتبـــة أم دراســـات فـــي الصـــیغ   )٥٣(

  م. ١٩٨٤، ١القرى، الكویت، ط

ـــالح، دار العلـــم للمالیـــین، بیـــروت،    )٥٤( دراســات فـــي فقـــه اللغـــة، صــبحي الصَّ

  م ١٩٨٦، ١ط

الدرر اللوامع شرح جمـع الجوامـع، أحمـد األمـین الشـنقیطي، تحقیـق: عبـد    )٥٥(

  م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢١ ، ط٤العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ج

دالئــــل اإلعجــــاز، عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، تحقیــــق الســــید محمــــد رضــــا،    )٥٦(



  م .١٩٧٨بیروت، دار المعارف للطباعة، 

دیـــوان العبـــاس بـــن مـــرداس ، تحقیـــق، یحـــي الجبـــوري، مؤسســـة الرســـالة،    )٥٧(

  م.١٩٩١ -هـ١٤١٢، ١بیروت، ط

،  ٤ط دیــــوان امــــرئ القــــیس  تحقیــــق أبوالفضــــل إبــــراهیم، دار المعــــارف    )٥٨(

  م ١٩٨٤

  دیوان جریر، تحقیق یوسف عید ، دار الجیل ، بیروت    )٥٩(

، ١دیــوان طرفــة بــن العبــد، محمــد حمــود، دار الفكــر اللبــاني، بیــروت، ط   )٦٠(

  ، شرح المفصل، ١١٣، ص ١. الكتاب ج٦٨م، ص ١٩٩٥

)٦١(   
تحقیق عمر فاروق الطباع، دار األرقم  ،دیوان عمر بن أبي ربیعة

  الطبعة األولى، د.ت. للطباعة والنشر والتوزیع،

-هــ٣٧٤ ١عنترة بن شداد دار صادر، بیـروت،  الطبعـة األولـى،  دیوان   )٦٢(

   م١٩٥٥

الثقافیــة، بیــروت لنابغــة الــذبیاني ، تحقیــق كــرم البســتاني، المكتبــة ادیــوان    )٦٣(

٧٩.  

ــــذبیاني ، شــــرح وتقــــدیم عادیــــوان    )٦٤( دالســــتار، دار الكتــــب بعاس بــــلنابغــــة ال

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥ ،١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الــزمن النحــوي فــي اللغــة العربیــة، د. كمــال عبــد الــرحیم رشــید، دار عــالم    )٦٥(

  م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨الثقافة للنشر والتوزیع، عمان األردن، 

السبعة في القراءات البن مجاهـد ، تحقیـق الـدكتور شـوقي ضـیف ، طبـع    )٦٦(

  هـ. ١٤٠٠دار المعاصر، مصر ، الطبعة الثانیة، 

لنــبالء ، لشــمس الــدین أبوعبــداهللا محمــد بــن أحمــد الــذهبي، ســیر أعــالم ا   )٦٧(

  حقق بإشراف شعیب االرناؤوط ، مؤسسة رسالة بیروت ، د.ت. 

شــذا العــرف فــي فــن الصــرف : تــألیف الشــیخ أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد    )٦٨(

وســعد محمــد محمــد علــي ،  الوي، تحقیــق وتعلیــق طــه عبــدالرؤوفالحمــ

  م) . ١٩٩٩ -ـه١٤٢٠( ١مكتبة الصفا ، القاهرة ، ط 



، شــــرح التصــــریح علــــى التوضــــیح، لألزهــــري، دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة   )٦٩(

  . عیسي البابي الحلبي وشركاه

لشــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة ،الرئاســة العامــة إلدارة  –لواســطیةاشــرح العقیــدة    )٧٠(

ــــى   -١٤١٣البحــــوث العلمیــــة واالفتــــاء والــــدعوة واإلرشــــاد ، الطبعــــة األول

١٩٩٢ 

السـبع، وخفضـه للزوزونـي ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ،  شرح المعلقات    )٧١(

  م .٢٠٠٤،  ١ط 

شــرح المفصــل، ابــن یعــیش ، موفــق الــدین یعــیش بــن علــي بــن یعــیش ،    )٧٢(

  مكتبة المتنبي القاهرة. 

شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب، الرضـــي محمـــد بـــن الحســـن االســـتر آبـــادي،     )٧٣(

عبـــد تحقیـــق: محمـــد نـــور الحســـن، محمـــد الزفـــزاف، محمـــد محـــي الـــدین 

 -هـــــ١٣٩٥، ١، قســـم١الحمیـــد، دار الكتـــب العلمیـــة، بیــــروت، لبنـــان، ج

  م. ١٩٧٥

شــرح شــذور الــذهب، ابــن هشــام، تحقیــق محمــد محــي الــدین، دار الفكــر،    )٧٤(

  .لبنان –بیروت 

الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، شــرح كافیــة ابــن الحاجــب، الرضــي، دار    )٧٥(

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١ط

یبـــة، منشــورات محمـــد علــي بیضـــون، الطبعـــة الشــعر والشـــعراء ، البــن قت   )٧٦(

  م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠األولى، 

مدینــــة لیــــدن بمطبعــــة بریــــل ،  الشـــعر والشــــعراء البــــن قتیبــــة ، طبــــع فـــي   )٧٧(

  ، دار صادر (بیروت ، لبنان) . م١٩٠٤

)٧٨(   
الصحاح تاج اللُّغة وصحاح العربیة (الجوهري)، إسماعیل بن حماد 

-هـ١٤٠٢الطبعة الثانیة،  الجوهري،تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، 

  م.١٩٨٢

الصرف الكافي، أیمن أمین عبد الغنـي، مراجعـة: عبـده الراجحـي، رشـدي    )٧٩(



ــي  ــي ســــحلول، إبــــراهیم بركــــات، منشــــورات محمــــد علــ طعیمــــة محمــــد علــ

  م،٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط

ع، إربــد، األردن، الصــرف الــوافي، هــادي نهــر، دار األمــل للنشــر والتوزیــ   )٨٠(

  م. ١٩٩٨

صـــفوة التفاســـیر، محمـــد علـــي الصـــابوني، مكـــة المكرمـــة، مكتبـــة جـــدة،    )٨١(

  م.١٩٧٦

ـــة الــــدعوة    )٨٢( الطریــــف فــــي علــــم التصــــریف، عبــــد اهللا محمــــد األســــطي، كلیـ

  م .١٩٩٢اإلسالمیة طرابلس، 

ظـــاهرة التحویـــل فـــي الصـــیغ الصـــرفیة، د. محمـــود ســـلیمان یـــاقوت، دار    )٨٣(

  م.١٩٨٥اإلسكندریةـ المعرفة الجامعیة، 

العربیة لغة العلوم والتقنیة ، عبد الصـبور شـاهین ، دار اإلصـالح الـّدمام    )٨٤(

  م .١٩٨٣ ١ط

ــرف العربـــي، أصــول البنـــاء وقــوانین التحلیـــل، صــبري المتـــولي،    )٨٥( علــم الصَّ

  م. ٢٠٠٢دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

، الهیئة المصریة العامة للكتـاب علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، مطابع   )٨٦(

  م. ١٩٧٢القاهرة، 

بــراهیم العــین، الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیــق: مهــدي المخزومــي، إ   )٨٧(

  .  السَّامرائي

غایة النهایة في طبقات القراء : ابن الجزري، عنى بنشـره : برجسـتراس ،    )٨٨(

  م. ١٩٣٢طبع ألول مرة بنفقة الناشر مكتبة الخانجي بمصر، 

لقــدیر، الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة فــي علــم التفســیر للقاضــي فــتح ا   )٨٩(

المفســر محمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني، مطبعــة مصــطفى البـــابي 

  هـ.١٣٥٠ ١الحلبي،  ط

فصــول فـــي فقــه اللغـــة، رمضــان عبـــد التــوَّاب، مكتبـــة الخــانجي، القـــاهرة،    )٩٠(

  م ١٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٦ط



الثعــالبي، شــرح وتعلیــق د. دیزیــزة  فقــه اللغــة وســر العربیــة، ألبــي منصــور   )٩١(

  م ١٩٩٩،  ١لبنان ، ط  -سقال، دار الفكر، بیروت

ــة جامعـــــة دمشـــــق، ط    )٩٢( ، ٣فـــــي أصـــــول النحـــــو، ســـــعید األفغـــــاني، مطبعـــ

  م. ١٩٦٤ -هـ١٣٨٣

  . الفیروز آبادي، دار الجیل، بیروتالقاموس المحیط،    )٩٣(

ـــــقطـــــر النـــــدى وبـــــل الصـــــدى، ابـــــن هشـــــام، األ   )٩٤( ا نصـــــاري ، تحقیـــــق : حنَّ

  م . ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ١، دار الجیل ، بیروت طالفاخوري

ثـــر محمــد صـــدیق حســـن القـــونجي قطــف الثمـــر فـــي بیــان عقیـــدة أهـــل األ   )٩٥(

: د.عاصـــم عبـــداهللا القریـــوني ، عـــالم الكتـــب ، بیـــروت ، الطبعــــة تحقیـــق

.١٩٨٤األولي 

ضــــي، دار الكتـــب العلمیــــة، بیـــروت،    )٩٦(  -هـــــ١٤٠٥الكافیـــة فــــي النحـــو، الرَّ

  م. ١٩٨٥

ـــــق وشـــــرح عبدالســـــالم محمـــــد هـــــارون ، الهیئـــــة    )٩٧( ـــــاب، ســـــیبویه، تحقی الكت

  . ١٩٧٧ ٢المصریة العامة للكتاب ط

كتب الجمل ، الزجاجي ، تحقیـق : علـي توفیـق الحمـد ، مؤسسـة الرسـالة    )٩٨(

   ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ١للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ط

ویــل : تــألیف الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه التأ   )٩٩(

 – ٤٦٧أبــي القاســـم جــار اهللا محمـــود بــن عمـــر الزمخشــري الخـــوارزمي (

  لبنان د.ت –هـ)، دار المعرفة ، بیروت ٥٣٨

الكفاف، یوسف الصیداوي، تحقیق: عدنان صالح مصطفي، دار الثقافة،    )١٠٠(

  م ١٩٩٦ -هـ١٤٢١، ١، ط ٢قطر، الدوحة، ج 

ـــة المصـــریة العامـــة الكلمـــة دراســـة لغویـــة ومعجمیـــة، حلمـــي خلیـــل، اله   )١٠١( یئ

  م ١٩٨٠للكتاب، مطابع دار الناشر الجامعي، اإلسكندریة، 

الكلیـــات، أبوالبقـــاء اللغــــوي، تحقیـــق: عـــدنان درویــــش، محمـــد المصــــري،    )١٠٢(

م١٩٩٢ -هـ ١٤١٩، ٢، ط٣مؤسسة الرسالة، ج



الكلیـــــات، أبوالبقـــــاء أیـــــوب بـــــن موســـــي الكفـــــوي، دمشـــــق، القســـــم الثالـــــث    )١٠٣(

  م،١٩٨٢ط

  . ١، ط١ج لل البناء واإلعراب، الُعكبري،اللَّباب في ع   )١٠٤(

  المصریة العامة للتألیف والنشر لسان العرب ، بن منظور ، المؤسسة    )١٠٥(

، وانظر أقسـام الكـالم ٨٦اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسَّان، ص    )١٠٦(

ــاقي، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة،   -هـــ١٣٩٧العربــي، فاضــل مصــطفي السَّ

  م. ١٩٧٧

یس، ترجمــة عبــد الحمیــد الــدواخلي، مكتبــة األنجلــو المصــریة اللغــة، فنــدر    )١٠٧(

  م. ١٩٥٠القاهرة، 

لــیس فــي كــالم العــرب، ابــن خالویــه، تحقیــق: أحمــد عبــد الغفــور عّطــار،    )١٠٨(

  م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢مكة المكرمة، ط

مجاز القرآن، أبوعبیدة معمـر بـن المثنـي التیمـي، علـق علیـه: محمـد فـؤاد    )١٠٩(

  .٨٨، ص١، جسركین مكتبة الخانجي، مصر

مجـــالس ثعلـــب، أبوالعبـــاس أحمـــد بـــن یحـــي ثعلـــب، شـــرح وتحقیـــق: عبـــد    )١١٠(

  ، القسم األول. ٢السالم محمد هارون، ج

المحرر الوجیز في تفسیر الكتـاب العزیـز، ابـن عطیـة االندلسـي، تحقیـق:    )١١١(

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ١، ط١٥السي عبد العال السید إبراهیم، ج

ب العزیــز، ابــن عطیــة، تحقیــق: الرحــالي المحـرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــا   )١١٢(

  م. ١٩٧٧ -هـ١٣٩٨، ١، ط١الفاروق، عبد اهللا األنصاري،الدوحة  ج

ـــدالرحمن جـــالل الـــدین الســـیوطي،    )١١٣( ـــوم اللغـــة وأنواعهـــا، عب المزهـــر فـــي عل

شرحه وضبطه وصححه محمد أحمد جاد المـولى، علـي محمـد البجـاوي، 

ــب ال عربیــــة، عیســــى البــــابي محمــــد أبوالفضــــل إبــــراهیم ، دار إحیــــاء الكتــ

  الحلبي.

المصباح المنیر، الفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، دار    )١١٤(

  .٢/٢٨٠المعارف للطباعة والنشر، د.ت، 



، ٣معاني القرآن وٕاعرابه، الزجاج، شرح وتحقیق عبدالجلیل عبد شلبي، ج   )١١٥(

  م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١ط

 -هــــــ١٤٠١، ٢ط ١جمعـــــاني القـــــرآن، األخفـــــش، تحقیـــــق، فـــــائز فـــــارس    )١١٦(

  م. ١٩٨١

معاني القرآن، الفراء، تحقیق محمد علـي النجـار، الـدار المصـریة للتـألیف    )١١٧(

  والترجمة.

م، دار الفكــــر معجــــم األلفــــاظ واإلعــــالم القرآنیــــة، محمــــد إســــماعیل إبــــراهی   )١١٨(

  .  العربي، القاهرة

 ،٢للغـة العربیـة، جمعجم ألفاظ القرآن الكریم، (من العـین إلیـاء)، مجمـع ا   )١١٩(

  مادة (وقذ)

معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة، عمر رضا كحالة، مؤسسـة    )١٢٠(

ــة والنشـــــــر والتوزیـــــــع ، بیـــــــروت ، ط   -هــــــــ ١٤١٤،  ١الرســــــالة للطباعـــــ

  م.١٩٩٣

إشـــراف حســـن   الـــدكتور إبـــراهیم أنـــیس وآخـــرون ،٣المعجـــم الوســـیط، ط    )١٢١(

  . علي عطیة، دار الفكر، د.ت

م، ١٩٨٤ -هــ١٤٠٤ ١نا جمیـل حـداد، طمعجم شواهد النحـو الشـعریة،ح   )١٢٢(

  دار العلوم للطباعة والنشر،الریاض

معجم مفردات اإلبـدال واإلعـالل فـي القـرآن الكـریم، أحمـد محمـد الخـراط،    )١٢٣(

  م . ١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١دار القلم، دمشق، ط

المغني في علم الصرف، عبد الحمید مصطفي السـید، دار صـفاء للنشـر    )١٢٤(

  م ١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١، طوالتوزیع، عمَّان، األردن

المفتاح في الصرف، عبد القاهر الجرجـاني، تحقیـق: علـي توفیـق الحمـد،    )١٢٥(

  م. ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١مؤسسة الرسالة، عّمان، ط

مفردات اإلبدال واإلعالل، القرآن الكریم، أحمـد محمـد الخـراط، دار القلـم،    )١٢٦(

  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١شق، طدم



قیــــق: صــــفوان عــــدنان داؤودي، دار المفــــردات، الراغــــب األصــــفهاني، تح   )١٢٧(

  م. ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٣القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، ط

المفصــل فــي علــم العربیــة، الزمخشــري، وبذیلــه كتــاب المفضــل فــي شــرح    )١٢٨(

  .٢أبیات المفصل للسید محمد بدر الدین ، دار الجیل ، بیروت ، ط

مـد العینـي، دار المقاصد النحویـة فـي شـرح شـواهد األلفیـة، محمـود بـن أح   )١٢٩(

  صادر، بیروت ، د.ت. 

مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فـارس، تحقیـق: عبـد السـالم محمـد    )١٣٠(

  م. ١٩٩١ -هـ١٤١١، ١، ط٣هارون، دار الجیل، بیروت، ج

،  ٢المقتضــب، المبــرد، تحقیــق محمــد عبــدالخالق عضــیمة ، القــاهرة ، ج   )١٣١(

  هـ ، ١٣٩٩

بـــد الســـتار الجـــواري، عبـــد اهللا المقـــرب، ابـــن عصـــفور، تحقیـــق: أحمـــد ع   )١٣٢(

  م. ١٩٧١ -هـ١٣٩١، ١، ط١الجبوري، ج

الممتـــع فـــي التصـــریف، ابـــن عصـــفور، تحقیـــق: فخـــر الـــدین قبـــاوة، دار    )١٣٣(

  م. ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١، ط١لبنان، ج –المعرفة، بیروت 

، ٦من أسرار البالغة، إبراهیم أنیس، مكتبة األنجلو المصریة، القـاهرة، ط   )١٣٤(

  م. ١٩٧٨

ــف    )١٣٥( ــــراهیم مصــــطفي،  المنصــ ــــق: إب ــاب التصــــریف، ابــــن جنــــي، تحقی لكتــ

  م. ١٩٥٤، ١، ط١مطبعة مصطفي البابي الحلبي، القاهرة، ج

  .  ١، ج١٩٨٠النحو المصفي، محمد عید، مكتبة الشباب، القاهرة،    )١٣٦(

  .  ١٢، ط ٣النحو الوافي، عباس حسن ، دار المعارف ، القاهرة ، ج   )١٣٧(

فــي ضــوء الكتــاب والســنة ، الطبعــة أصــول اإلیمــان  –نخبــة مــن العلمــاء    )١٣٨(

المملكــة العربیــة  –األولــى ، وزارة الشــؤون اإلســالمیة واألوقــاف واإلرشــاد 

هـ.١٤٢١السعودیة 

نزهة الطرف في علم الصرف ، أحمد بـن محمـد المیـداني ، تحقیـق لجنـة    )١٣٩(

ـــــراث العربـــــي، منشـــــورات دار اآلفـــــاق الجدیـــــدة ، بیـــــروت ط  ١إحیـــــاء الت



  م .١٩٨١ -هـ ١٤٠١

ـــة العــــــارفین أســـــماء المــــــؤلفین، وآثــــــار المصـــــنفین، إســــــماعیل باشــــــا    )١٤٠( هدیــ

  م.١٩٥٥البغدادي، وكالة المعارف ، استنابول، 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسیوطي، تحقیق: عبد العـال سـالم    )١٤١(

  م. ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ط ٦مكرم، دار البحوث العلمیة الكویت، ج 

  

  

  

  

  

  
   



  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  اآلیة 

  ب  اإلهداء 

  ج  شكر وتقدیر 

  هـ   مقدمة 

  ١  تمهید

ل    الفصل األوَّ

  اسم الفاعل

ل   المبحث األوَّ

   أ/ اسم الفاعل بین االسمیة والفعلیة

١٦  

  ٢٠  ب/ تعریُف اسِم الفاعل وداللته

رفّیة السم الفاعل: المبحث الثاني یاغة الصَّ   ٢٥  الصِّ

  ٦٣  الفاعل عمل اسم: المبحث الثالث

  ١٠٧  تقارض الصّیغ: المبحث الرابع

  الفصل الثاني

  اسم المفعول

  ١٣٣  تعریف المصنف وداللته  -المبحث األول: أ

  ١٣٥  الصیاغة الصرفیة السم المفعول -ب

  ١٥٣  إعمال اسم المفعول وٕاضافته: المبحث الثاني

  ١٦٣  تقارض الصیغ: المبحث الثالث

  الفصل الثالث

  باسم الفاعل الصفة المشبهة

  

  ١٧٤  الصفة المشبهة باسم الفاعلالمبحث األول: 



  ١٨٩  المبحث الثاني:  ما بین الصفة المشبهة واسم الفاعل

  ١٩٩  عمل الصفة المشبهةثالث: المبحث ال

  الفصل الرابع

  صیغ المبالغة

  

  ٢١٢  المبحث األول: تعریفها وصوغها

  ٢٢٣  عمل صیغ المبالغة: المبحث الثاني

  ٢٣٢  لة أبنیة المبالغةالد: ث الثالثالمبح

  ٢٤٠  صیغ المبالغة وأسماء اهللا الحسنى: المبحث الرابع

  ٢٤٥  مبالغة اسم المفعول: المبحث الخامس

  ٢٤٩  الخاتمة

  ٢٥٠  التوصیات

  ٢٥١  فهرس اآلیات

  ٢٧٢  فهرس األبیات الشعریة

  ٢٧٧  فهرس المصادر والمراجع

  ٢٨٩  فهرس الموضوعات

  
 


